
Då föreningen beslutat sig för att fräscha 

upp samlingslokalen med ny färg på 

väggarna har vi beslutat oss för att inte 

sätta upp piltavlan igen eftersom den inte  

är så välanvänd längre. Vill du ha tavlan? 

Kontakta infobladet@umehus31.se eller 

070-6006375. Först till kvarn gäller. 

Piltavla bortskänkes 

Cyklar 

I april öppnades cykelförrådet och alla cyklar togs ut. Det fanns fem omärkta 

cyklar som ingen hämtade upp. Vi uppmanar ägarna till dessa att ge sig tillkänna. 

Om ingen hämtar eller märker dessa cyklar inom tre månader kommer styrelsen att 

forsla bort dom. 

31:ans infoblad 
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I detta nyhetsblad  

skulle vi vilja passa på 

att dela ut lite ris och 

ros. 

 

Den här gången  

skippar vi dock riset 

och kör dubbelt ros 

istället. 

 

Ros ett till alla er som 

hjälpte till att byta  

bräder på våra  

gemensamma  

utemöbler. 

 

Ros två går till alla 

frivilliga, unga som 

gamla som hjälpte  

aktivitetsgruppen på 

grillfesten. 
Välkommen! 

 

Sen vårt senaste nyhetsbrev har vi fått en 

ny granne. Vi vill hälsa Carin på  

Ersbodavägen varmt välkommen till vår 

bostadsrättsförening! 

Grillfesten 

Grillfesten i början av juni blev i vanlig ordning en succé . Samlingslokalen var 

fylld till bristningsgränsen och maten smakade fantastiskt. Aktivitetsgruppen  

tackar nu för denna säsong och återkommer till hösten med fler roliga  

evenemang. 

Styrelsen informerar: 

Trapporna till loftgångarna har inspekterats och förstärkts. För att trapporna ska hålla längre så uppmanar 

styrelsen de som använder trapporna att regelbundet olja in dem. Om någon vill olja in sin altan på  

framsidan eller trappen upp till loftgången så står föreningen för oljan. Kontakta din gårdskontakt så  

hjälper hon dig.  

 

Bilkörning 

Sommaren är här och nu vistas många barn ute på våra  

gårdar. Vi hoppas att alla kan försöka att så långt det går 

undvika bilkörning inom området och att köra sakta. 

Självklart är parkering inom området inte tillåtet. 


