
 

 

 
 
 
 
 
Hantverkare 
Ni som renoverar hemma hos er och anlitar hantverkare, prata med dem om att köra lugnt i 
området, att parkera där de inte står i vägen samt att vara noga med att städa efter sig. Det är viktigt 
att gångbanorna är framkomliga för andra och även för uttryckningsfordon. 
 
Det upplevs ofta från boende att många kör fort i området och det är mycket viktigt att vi håller nere 
hastigheten så det är tryggt och säkert för alla som är ute och promenerar eller leker.  
 
Pay n’ Charge – Laddstolpar 
Tyvärr återkommer felet till och från med att ena laddstolpen slutar fungera. Om ni upptäcker detta 
så snälla hjälp oss genom att felanmäla till SBC så fort som möjligt. Genom att felanmäla så hjälper ni 
styrelsen och företaget bakom laddstolparna att lättare kunna utreda varför och när felet uppstår. På 
Furumossen.nu hittar ni länk till felanmälan. 
 
Städdag 
Vi vill redan nu börja lobba för höstens städdag. Den infaller som vanligt första söndagen i oktober. 
Det vill säga 2/10 klockan 10.00. Mer information om upplägget för dagen kommer när det börjar 
närma sig. 
 
Genom att vi alla hjälper till att hålla fint och ordning i området så kan vi dels hålla nere kostnader, 
men vi får också en trevligare boendemiljö samt stärker gemenskapen i området. Väl mött den 2:a 
oktober. 
 
Mörkare tider 
Vi går visuellt mot mörkare tider, hösten är i antågande och med det sänker sig mörkret tidigare och 
tidigare. När mörkret kommer trivs som regel inbrottstjuvar bäst. Hjälp till att hålla tjuvar borta 
genom att tända utebelysningar och att hålla koll i området. Vi kan också tipsa om 
grannsamverkansgruppen på Facebook; BRF Furumossen Grannsamverkan. 
 
Kompost 
Då vi på senare tid har sett och fått rapporter om att råttor har siktats i området vill vi påminna om 
att inte mata fåglar med mera. Tänk också på att inte ha kompost eller liknande på era fram- eller 
baksidor. Kompostsopor hänvisas till soprummet. 
 
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.  
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