
 

 

 
 
 
 
Gästlägenhet och gemensamhetslokal 
Än ser det tyvärr inte ut att vara någon ljusning i sikte på pandemin. Det innebär att vi 
ytterligare tid håller gästlägenhet och gemensamhetslokal stängda för bokning. I nuläget 
hålls bokningen stängd fram till 28/2 – 2021 och precis som innan kan detta komma att 
ändras om smittspridningen förändras. 
 
Ny ekonomisk förvaltare 
Här kommer ytterligare en påminnelse om ny ekonomisk förvaltare. 
Som det redan gått ut meddelande om i era brevlådor så har styrelsen tecknat avtal med 
Tidx som ny ekonomisk förvaltare. Fortsättningsvis kommer era avgiftsavier att komma från 
dem. Information om autogiron etcetera kommer med första utskicket av avier. 
 
Inställd glöggfest 
Den så uppskattade glöggfesten som tidigare år anordnats ställs tyvärr in i år. Beslutet är 
inte oväntat med tanke på Covid-19 och den smittspridning som är. Vi bör alla tänka på att 
följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger. Förhoppningsvis kan den göra comeback 
nästa år. 
 
Balkonger 
Gevab har påbörjat renoveringen av balkonger i området. Detta arbete kommer att fortgå 
under 2021. Berörda medlemmar kommer att få information i sina brevlådor innan Gevab 
startar renoveringen så att det finns tid att plocka undan saker från balkongen. 
 
Brandvarnare 
Julen är en underbar högtid och när mörkret sänker sig är det mysigt att tända lite ljus. Tänk 
bara på att kontrollera era brandvarnare så att de fungerar. Byt batteri och kontrollera att inte 
bäst-före-datum har gått ut. Brandskyddsföreningen och räddningstjänsten rekommenderar 
att man byter brandvarnare efter 8-10 år. 
 
Lämna heller aldrig ett rum med tända ljus obevakat. En tumregel att komma ihåg är att den 
som tänt ljusen ansvarar för att släcka dem. 
 
Hastigheten i området 
Vi vill återigen be alla som kör bil att tänka på hastigheten i området. När inga farthinder 
ligger ute är det lätt att trycka lite extra på gasen, men tänk på riskerna. Det mörknar tidigt, 
och det är svårt att se lekande barn eller hundägare som rastar sina hundar etcetera. 
 
Hjärtstartare 
Vi har en hjärtstartare på bottenplan i kvarterslokalen (Furumossen 171), den sitter monterad 
i ett vitt skåp på väggen. Förhoppningsvis behöver du aldrig använda den, men OM - Ja då 
finns den där för dig. Bekanta dig med dess placering, det sista du vill är att behöva leta om 
olyckan är framme. 
 
Hjärtstartaren har nu även fått nytt batteri och nya elektroder. 
 
Med hopp om en vit jul 
Styrelsen 
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