
 

 

 
 
 
 
 
Gemensamhetslokaler 
Tyvärr fortsätter Covid-19 att gäckla oss och det innebär att vi förlänger stoppet av uthyrningen av 
gemensamhetslokalerna. Vi stänger nu även bokningen av bastun. Stoppet gäller tills vidare och vi 
meddelar på hemsida och i Furuposten när beslut om att öppna igen tas. 
 
Soprummet 
Tänk på att sortera ordentligt. Tyvärr är det flera som missköter sopsorteringen och kastar saker som 
antingen inte hör hemma där eller som skulle kunna sorterats i miljöstationen utanför. Den avgift 
som föreningen betalar för soporna baseras på vikt, vilket innebär att ju bättre vi sorterar och kastar 
på till exempel miljöstationen eller kör till tippen desto mindre behöver vi betala. 
 
Bommar 
Tyvärr har vi problem med att låset till bommarna fryser när det blir frostgrader. Innan vi lyckas hitta 
en lösning på detta problem kommer vi att låta bommarna stå upplåsta. Trots detta gäller samma 
som innan. Kör bara in om ni måste, tänk på att hålla låg hastighet och ordentlig uppsikt. Öppnar 
man bommen och kör in, ser man också till att stänga bommen efter sig. 
 
Gruslådor 
Gruslådor finns uppställda på diverse platser i området. Behöver man grusa på sin uppgång eller ser 
att det behöver förstärkas med grus någonstans är det helt ok att ta från dem. 
 
Renoveringar 
Om ni ska göra renoveringar eller tillbyggnader som altan är det mycket viktigt att ni lämnar in och 
inväntar styrelsens godkännande INNAN ni påbörjar bygget. Lämna in ansökan i god tid. Beslut tas 
som regel på nästkommande styrelsemöte vilket betyder att det kan ta en dryg månad beroende på 
när nästa styrelsemöte inträffar. 
 
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. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
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