
 

 

 
Nya suppleanter 
Efter årsstämman så valdes två nya suppleanter in i styrelsen. Vi välkomnar Shervin Etminan och 
Patrik Forsberg som suppleanter i styrelsen. 
 
Gemensamhetslokalerna 
Då folkhälsomyndigheten och regeringen nu har ändrat i restriktionerna och tillåter lite större 
sällskap så har styrelsen tagit beslut om att åter öppna våra gemensamhetslokaler. Det är nu åter 
möjligt att boka gästrum, bastu och lokalen etcetera. Tänk dock på att städa noga efter er och följa 
alla rekommendationer. Lokalerna bokas enklast genom appen ”bokning” från Aptus Elektronik AB. 
Kolla hemsidan www.furumossen.nu för mer information. 
 
Sommarstängt 
För många av oss vankar nu semester och ledighet, så även för många av oss i styrelsen. Med 

anledning av det kan det hända att vi inte har möjlighet att svara på mejl i samma utsträckning som 

normalt. Räkna med längre svarstider under vecka 28-31. 

Nya balkonger 
De balkonger som bytts och renoverat kommer att behöva målas för att få samma fina färg som 
området i övrigt. Det arbetet beräknas göras efter sommaren. Mer information till berörda kommer 
då att kommuniceras ut. 
 
Renoveringar 
Under sommaren vill många bygga altaner eller genomföra andra renoveringar. Styrelsen vill 
påminna att vid altanbyggen eller vid väsentliga förändringar i lägenheten (såsom exempelvis flytt av 
väggar) måste ansökan lämnas in och godkännas av styrelsen innan arbetet får påbörjas. 
 
Beslut tas alltid på nästkommande styrelsemöte efter inkommen ansökan, det kan därför ibland ta 
ett tag innan beslutet tas. Särskilt nu under sommaren kan det ta extra lång tid då vi inte har några 
styrelsemöten. Tänk på att alltid lämna in ansökan i god tid innan ni tänkt komma igång med arbetet. 
 
Grilla 
Sommar och sol är lika med grillning! 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 . 
 
Trevlig sommar 
Styrelsen vill önska alla på Furumossen en trevlig sommar. Vi hoppas på mycket sol, avkoppling och 
kanske en och annan god kall… glass. Vi hörs igen efter sommaren. 
 
Somriga hälsningar 
Styrelsen 
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