
 

 

 
 
Städdag 
SAVE THE DATE!  
Den 24/4 är det åter dags för städdag i föreningen. Vi samlas och hjälps åt att städa och fixa 
i området. Självklart kommer det också att bjudas på enklare förtäring / fika efter väl 
genomfört arbete. 
 
Vi samlas klockan 10.00 vid garaget på den inre parkeringen där en lista på uppgifter samt 
verktyg finns.  
 
Årsstämma 
9/6 kommer årsstämman i föreningen hållas. Genomförandet kommer bli liknande som förra 
året, då vi tyvärr fortfarande får finna oss i restriktioner. Mer information kommer när vi 
närmar oss. 
 
Rensning av sly och beskärning av buskar 
Med start den 14 april kommer en firma som heter Marab att påbörja ett arbete med att rensa 
sly och beskära buskar i området. På vissa ställen kan det bli tal om ganska kraftig 
beskärning, men detta är nödvändigt för buskarnas bästa och det kommer att ta sig igen till 
nästa säsong. 
 
Under arbetets gång, som beräknas till cirka 1 vecka, kommer de att lägga ut högar med jord 
vid elcentralen samt ha en del maskiner ståendes i området. Tänk på att hålla lite extra koll 
om era barn är ute och leker under tiden arbetet pågår. 
 
Valberedningen 
Valberedningen har tidigare gått ut med information i ett utskick om hur man anmäler 
intresse av att delta i styrelsearbetet. Om intresse finns till de utlysta posterna så ska detta 
anmälas till valberedningen senast 1 april. Vid eventuella frågor kan valberedningen 
kontaktas på valberedning@furumossen.nu 
 
Laddstolpar för bilar 
Fler och fler börjar utnyttja de två laddstolpar som vi i nuläget har i föreningen vilket är väldigt 
kul. Det gör det dock extra viktigt att man tänker på att inte stå där mer än nödvändigt. När 
bilen har laddad färdigt ska den snarast flyttas därifrån så andra kan utnyttja laddstationerna. 
 
ComHem 
ComHem kommer inom snar framtid att uppdatera fiberutrustningen i området till 10G-teknik. 
Detta innebär egentligen ingen större skillnad mer än att utrustningen framtidssäkras för att 
kunna säkerställa en stabil uppkoppling och möjlighet till än snabbare uppkopplingar. Än vet 
vi inte exakt när detta kommer ske, men vi kommer att meddela detta så fort vi vet då det 
kommer bli ett kort avbrott i utsändningen under tiden arbetet pågår. 
 
Rastning av hundar 
Vid rastning av hundar i området ber vi er att tänka på var ni rastar dem och framförallt att ni 
plockar upp efter era söta vänner. I möjligaste mån, försök undvika att låta hunden göra sina 
behov på ytor nära boendes tomter. 
 
Med hopp om en nalkande vår 
Styrelsen 

FURUPOSTEN – 

Styrelsens informationsbrev 
Brf. Furumossen 
Utgåva 3 – 2021 
 

 

mailto:valberedning@furumossen.nu

