31:ans infoblad nr 17. Jan. 2016

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

umehus31.se

31:ans infoblad
Informationsmöte måndag 8/2
Styrelsen bjuder in alla boende till ett informationsmöte i samlingslokalen på
måndag 8/2 klockan 19.00. Där kommer en representant för Umia att berätta om
för– och nackdelar med att installera bergvärme. Vi kommer bland annat få
ekonomisk information, men också detaljerad information om praktiska saker
såsom borrhål och värmepump. Det kommer finnas tid för diskussion. Föreningen
bjuder på kaffe.
Förtydligande: Styrelsen har ännu inte tagit några beslut rörande bergvärme.
Varmt välkomna!

Skottning och sandning
Styrelsen uppmanar alla bostadsinnehavare att skotta och sanda från sin egen
ingång fram till gångbanan för att minska risken för halkolyckor. Skottning och
sandning fram till brevlådan är bostadsrättsinnehavarens ansvar. De som bor på
övervåningen är lika ansvariga som de på nedre plan. Enbart gångbanan skottas
och sandas av föreningen via en entreprenör. Styr inte ut snön på gångbanan, det
blir inte bara svårt för barnvagnar utan även för färdtjänst och ambulans.

Ros till aktivitetsgruppen som fixat
allt det praktiska
kring renoveringen
av köket i samlingslokalen. Där finns nu
nya köksluckor och Säkringsskåp
nya bänkskivor. En
På gavlarna till varje radhus och under trappen i flerfamiljshusen finns ett
välbehövlig
säkringsskåp. Skåpet är låst men din lägenhetsnyckel passar. I skåpen finns nya
uppfräschning!
säkringar, så om en huvudsäkring går kan du själv byta ut den. Om du ringer
Inget ris denna gång. Riksbyggen Dag & Natt så debiteras föreningen flera tusen kronor och det är en
onödig kostnad som vi gärna vill undvika. Slut på säkringar i skåpet? Kontakta din
gårdskontakt.

Fettisdagsfika
Aktivitetsgruppen kommer
även i år att bjuda in alla
boende att fira fettisdagen i
samlingslokalen. Håll utkik
på vår facebooksida och på
anslagstavlorna för mer
information.

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

Styrelsen informerar:
Som vanligt gäller 31 januari som sista datum för inlämnande av eventuella motioner till
föreningsstämman.
Längre tidsintervaller till lamporna i förråden är beställda. Detta för att komma ifrån problemet med att
ljuset slocknar medans man är inne i sitt förråd.

