
 
 
 
 
 
 
 
Årsstämman 
Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 11/5 kl. 19.00 i lokalen.  
Efter att ha haft poströstning under de senaste åren har vi nu glädjen att åter få träffas fysiskt. Kom 
och gör er röst hörd! Styrelsen ser fram emot att äntligen få träffa er igen. Årsredovisningen kommer 
innan stämman att delas ut i er brevlåda. 
 
Motioner 
Till er som vill lämna in motioner så ska detta lämnas senast 10/4. Få med följande information i din 
motion: 
 

• Rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 

• Skriv vad ärendet handlar om. 

• Avsluta med att själv föreslå ett beslut som du tycker stämman ska ta. 

• Skriv under med ditt namn. 

• Lämna i styrelsens brevlåda utanför lokalen. 
 
Laddning av bilar 
Laddning av bilar i området får ENDAST ske vid de två laddstolpar som föreningen har installerat. Det 
är ej tillåtet att ladda bilar eller andra fordon/batterier i garagen via de vanliga eluttagen. Dessa är 
inte dimensionerade för laddning av bilar vilket medför brandrisk. Det medför dessutom en extra 
kostnad för föreningen, något som i slutändan drabbar samtliga boende i området. 
 
Städdag 
Det börjar åter närma sig städdag i föreningen. Våren nalkas och det är dags att snygga till i området. 
Den 23 april klockan 10.00 samlas vi utanför gräsklippargaraget för att sätta i gång. Passa på att 
umgås med varandra samtidigt som vi hjälps åt att göra Furumossen redo att möta våren. 
 
Som vanligt serveras det något gott att förtära i lokalen efter utfört arbete. 
 
Grävarbeten 
Efter påsk kommer det att grävas i området. Tele2 (tidigare ComHem) kommer att dra in ny fiber för 
att framtidssäkra uppkopplingen. Arbetet beräknas ta cirka 2 veckor och utförs av AG-entreprenad 
och Fiberfixarna. 
 
Grävningar kommer ske på två ställen i området. Dels från Slättenvägen över gräsmattan mellan 
husen Furumossen 51-65 & 67-81 fram till gräsklippargaraget och även från Slättenvägen längs 
gräsmattan mellan Partillebos hos och baksidan av Furumossen 3-17 fram till lokalen. Se bifogad 
teckning. 
 
Entreprenören kommer att sätta upp staket och annat erforderligt, vänligen respektera de 
avspärrningar som görs och prata med era barn om att inte gå innanför avspärrningarna. 
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Lås i bommarna 
Furumossen är återigen bakom lås och bom. Ett lika säkert vårtecken som att fåglarna börjar kvittra 
är att låsen åter monteras på våra bommar in i området. Detta betyder att ni som bor ”innanför 
bommarna” behöver använda er bomnyckel för att köra in i området. Är du nyinflyttat så ska du ha 
fått en nyckel från tidigare ägare. Om inte, kontakta styrelsen. 
 
Som vanligt, tänk på att köra mycket försiktigt i området och kör bara in om ni verkligen måste. 
 
Expeditionen 
Nästa öppetdag för expeditionen är torsdagen 7 april klockan 18.30-19.30. Titta gärna in om ni har 
några frågor till styrelsen eller om ni bara vill träffa några av oss och snacka en stund. 
 
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. 


