
 

 

 
 
 
 
Städdagen 
Stort tack till alla som ställde upp på städdagen och hjälpte till att ordna i området, trots att 
vädret till en början såg lite tveksamt ut. Arbetet flöt på bra och vi hoppas att den 
Coronasäkrade lunchen smakade gott.  
 
En extra stor eloge till att containern sköttes på ett utmärkt sätt i år.  
 
Varmvatten 
Expansionskärl har nu monterats in i undercentralerna, i och med detta hoppas vi äntligen att 
problemet med varmvattnet ska vara löst. Om ni fortsätter uppleva problem är det viktigt att 
ni felanmäler till SBC.  
 
Gevab 
Som alla har fått information om i sina brevlådor rör sig Gevab i området. De håller bland 
annat på att sätta upp skadedjursnät på ställen där möss och liknande annars skulle kunna 
ta sig in. Om ni är osäkra på vilka som rör sig runt era bostäder så ska de kunna identifiera 
sig. 
 
Husdjur 
En självklarhet kan tyckas, men här kommer ändock en påminnelse. Håll ett extra öga på era 
husdjur och plocka upp efter dem. Ni som är kattägare får gärna ta ett extra varv och till 
exempel kolla sandlådor. 
 
Laddstolpar 
Laddstolparna är sedan en tid tillbaka igång och det går utmärkt att ladda sin elbil där. Det 
sker till ett pris av 3,50:-/kwh och betalas med bankkort såsom Visa eller MasterCard etc. 
 
I nuläget laddar de inte med full kapacitet då vi väntar på en del som behövs för detta. Det 
betyder att det just nu tar lite längre tid att ladda sin bil, men kommer gå fortare när delen har 
kommit. 
 
Vi ber er att inte stå längre än nödvändigt för att ladda bilen. Så fort den har laddad klart 
flyttar ni tillbaka den till ordinarie parkeringsplats. 
 
Farthinder 
Farthindren på vägen är nu bortplockade inför vintern då plogbilen ska kunna ploga vid 
eventuellt snöfall. Detta innebär INTE att det är fri hastighet in i området. Tänk på att fortsatt 
köra sakta och försiktigt. 
 
Mörkare tider 
Kvällarna blir allt mörkare och med det blir det lättare för eventuella inbrottstjuvar att röra sig 
obemärkt i området. Vi ber er alla att tända era utebelysningar och att hålla ett vakande öga 
över området. 
 
Om ni inte redan är med i Facebookgruppen ”Brf Furumossen grannsamverkan” så är det ett 
tips att bli det. 
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