
 

 

 
 
 
 
Gemensamhetslokalen 
Många undrar när vi kan börja öppna gemensamhetslokalen och gästlägenheten igen för bokning. Vi 
börjar förhoppningsvis närma oss detta, men än är vi inte där. Tyvärr får vi hålla i och hålla ut ett tag 
till. Regeringen och Folkhälsomyndigheten tillåter fortfarande bara att max 8 personer samlas i 
privata sammankomster och det är uthyrarens ansvar att detta följs.  
 
Styrelsen följer utvecklingen noga och när gränsen ändras kommer vi naturligtvis öppna bokningen 
igen. Detta kommer kommuniceras via vår hemsida samt i Furuposten. 
 
Laddstolparna 
Tyvärr har vi återkommande problem med laddstolparna till bilarna. Framförallt den ena krånglar. Vi 
för diskussioner med företaget som ansvarar för dem och hoppas på en lösning inom nära framtid.  
 
Föreningsstämman 9/6 
Som ni redan vet kommer föreningsstämman även i år att hållas via poströstning. Årsredovisningen 
och underlaget för poströstning har delats ut i era brevlådor. Följ instruktionerna i underlaget när ni 
fyller i det. Er poströst måste ha inkommit i styrelsens brevlåda på utsidan av kvartersgården senast 
8/6. 
 
Uteplatser 
Vi har alla ett ansvar att hålla ordning och fint i vårt område. Likväl som att vi håller ordning på våra 
gemensamma ytor så tänk även på att ta väl hand om era uteplatser. Det skapar ett trevligare 
helhetsintryck av området och hjälper till att hålla bostäderna attraktiva. 
 
Djur i området 
Med risk för att vara tjatig så kommer här ytterligare en påminnelse. Styrelsen får ofta ta emot 
klagomål på att det ligger mycket avföring från hundar och katter i området. Alla som har djur 
behöver här ta ansvar. När man rastar hunden plockar man upp efter den. Försök också att ta 
promenaden utanför området. Ni som har katter, ta en sväng till lekplatserna med jämna mellanrum 
och plocka upp eventuellt bajs i sandlådorna. 
 
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 
Styrelsen 
 
 
 
 

FURUPOSTEN – 

Styrelsens informationsbrev 
Brf. Furumossen 
Utgåva 5 – 2021 
 

 


