
 

 

 
 
 
 
Bommar i området 
Tidigare vintrar har vi haft stora problem med att låset till bommarna i området har fryst när det 
blivit frostgrader ute. Förra året låste vi upp bommarna under vinterperioden och vi har beslutat att 
göra det i år också. 
 
Tänk på att om ni öppnar bommen och kör in i området, se till att också stänga den efter er. 
Bommarna har kraftigt minskat trafiken inne i området och om vi ser till att dom är stängda även nu 
när dom är upplåsta så tror vi att effekten kommer kvarstå. 
 
Utebelysningen 
Den mörka perioden på året är nu här. För att skydda oss från inbrott och för tryggheten i området är 
det bra att vi tänder utebelysningen. Inbrottstjuvar gillar när det är mörkt och risken att de syns är 
mindre. Genom att tända och lysa upp runt oss gör vi det mindre attraktivt för tjuvar. 
 
Ett upplyst område gör det också tryggare för oss alla. 
 
Städdagen 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som trotsade regnvädret och hjälpte till på städdagen. Det var 
mycket kul att träffa er alla och väl jobbat. Fantastiskt att vi nu också kunde servera lite mat efteråt 
inne i lokalen också och träffas där. Även om det blir mörkare ute så känns det som vi nu äntligen går 
ljusare tider och kan börja umgås igen. 
 
Expeditionen 
Efter att ha hållit stängt i närmre 1 ½ år kommer vi nu att öppna på expeditionen igen. Dock kommer 
vi inte ha öppet lika ofta som tidigare. Ändrade vanor och större möjlighet till kommunikation på 
andra sätt har minskat efterfrågan för personlig kontakt.  
 
Expeditionen kommer hädanefter att hålla öppet 18.30-19.30 den första helgfria torsdagen varje 
månad. Det innebär att vi har öppet följande datum fram till sommaren: 4/11, 2/12, 13/1, 3/2, 3/3, 
7/4, 5/5 och 2/6. 
 
Kom in för att träffa några i styrelsen om ni har några frågor eller bara vill träffa oss och tjöta lite. 
 
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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