
 

 

 

 

Motioner 
Årsstämman (9/6) närmar sig och det börjar bli hög tid att lämna in eventuella motioner. Sista dag att 
lämna sin motion till årsstämman är satt till 9 maj. Motionen lämnas med fördel i brevlådan utanför 
lokalen. 
 
Staketet mot Slättenvägen 
Styrelsen beslutade tidigare att ta bort staketet mot Slättenvägen, men har tänkt om i frågan. Efter 
flera önskemål och motiv från medlemmar att ha kvar staketet kommer det istället att lagas. 
 
Rastning av hundar 
I möjligaste mån önskas det att hundar rastas utanför området, men framförallt att man är noga med 
att ta upp efter hundarnas behov. Styrelsen får ofta önskemål om att detta tas upp i Furuposten. 
 
Bilkörning i området 
Det börjar bli varmare ute och med det ploppar det upp små barn som är ute och leker alltmer 
frekvent. Med anledning av detta kommer här en påminnelse om att hålla nere hastigheten och att 
vara uppmärksam när ni kör bil i området. Detta gäller även på vägen in i området och på 
parkeringarna. 
 
Städdagen 
Styrelsen vill tacka för ett gott arbete under städdagen. Trevligt att så många ställde upp och hjälpte 
till att fixa fint i området. 
 
Grillning  
Med solen kommer även grillarna fram, tänk på brandrisken 
när ni grillar. Lämna aldrig grillen obevakad och ha alltid en 
hink med vatten eller liknande tillgängligt i närheten av grillen. 
 
Kol- och gasolgrillar är INTE tillåtna på balkongerna, där tillåter 
vi endast elgrillar! 
 
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. 
 
 
Soliga och varma hälsningar 
Styrelsen 
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