31:ans infoblad nr 16. Nov. 2015

I detta nyhetsblad
skulle vi vilja passa på
att dela ut lite ris och
ros.

umehus31.se

31:ans infoblad
Cykelinlämning
Torsdag 26/11 klockan 18.30 - 19.30 öppnar vi cykelförrådet och alla boende kan
lämna in sin cykel för vinterförvaring i det gemensamma förrådet (samma byggnad
som samlingslokalen). Samtidigt plockar vi ut de förvarade pulkorna, sparkarna
och dylikt. Endast cyklar som är låsta och märkta med namn och adress får lämnas
in. De senaste åren har cykelförrådet varit proppfullt så kom i tid. Liksom tidigare
år är det styrelsen som kommer att besluta när cykelförrådet ska öppnas på våren.
Tyvärr är det inte möjligt att hämta ut sin cykel innan det datumet så vet du om att
du behöver din cykel tidigt på våren så bör du hitta annan vinterförvaring.

Café och julmarknad

För tredje året i rad arrangerar vår egen syjunta café och julmarknad i samlingslokalen. Söndag 29/11 är det dags och dörrarna är öppna mellan 11.00 - 16.00.
Ros till alla er garageinnehavare som såg till Här kan du passa på att köpa din klappar inför julen. Till försäljning kommer att
finnas olika hantverk i ull och keramik, stickade vantar, dörrkransar, olika sorters
att renoveringen av
garagen gick så lätt
te samt fikabröd och hembakt tunnbröd.
och smidigt. Snickaren
vill hälsa att han aldrig Nybakat fikabröd kan avnjutas med en kopp kaffe eller te i caféhörnan. Kom ihåg
har varit med om något att bjuda med era vänner och bekanta!
liknande.

Riset tilldelas denna
gång de personer som
inte lärt sig slå sönder
kartongerna innan
dom lämnas i
återvinningen.

Grötfest
Aktivitetsgruppen kommer även i år att arrangera en
grötfest i samlingslokalen. Datumet är 13/12. Mer
information kommer att anslås på våra anslagstavlor samt
på facebooksidan.

Välkommen!
Sen vårt senaste nyhetsbrev har vi fått
en ny granne.
Vi vill passa på att hälsa Elin på Filgränd
varmt välkommen till vår
bostadsrättsförening!

Styrelsen informerar:
Som ni alla redan vet så kom styrelsen med en tidig julklapp i år, ingen höjning av månadsavgiften för
nästa år.
Styrelsen vill även påminna om att det inte är tillåtet att rasta sina husdjur inom bostadsområdet.

