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I detta nyhetsblad
skulle vi vilja passa
på att dela ut lite ris
och ros.
Ros till er på
Ersbodavägen som
under några kvällar
gjort fint i rabatter
och kring buskarna.
Riset tilldelas de
som parkerar sina
bilar inne på
gårdarna.

umehus31.se

31:ans infoblad
Städdagar 16-17 maj kl 18.00
Våren är här och vi kör vårstädning två kvällar så att så många som möjligt har ska
kunna närvara och hjälpa till. En container för trädgårdsavfall finns redan nu
uppställd vid fotbollsplanen. Vi samlas vid respektive gårds tvättstuga och jobbar i
ett par timmar. Efteråt bjuds på nåt gott i samlingslokalen. Om vi alla hjälps åt så
blir gårdarna fina och vi sparar en slant för föreningen. Har du inte möjlighet att
närvara under just de två kvällarna knn du givetvis dra ditt strå till stacken någon
annan dag. Kolla i så fall med din gårdskontakt vad som behövs
göras. Det kommer också att finnas listor vid tvättstugorna med olika sysslor som
behöver göras.

Borrning för bergvärme
Provborrningen på Mjölkvägen gav ett lyckat resultat och styrelsen har beslutat
att gå vidare med bergvärmeprojektet. Första steget i projektet är borrning av de
återstående nio hålen, vilket redan dragit igång. Nästa steg är anpassning av
värmecentralen och driftsättning senare under hösten.

Nybyggnationer på Filgränd
Som alla säkert uppmärksammat så är förberedelserna i full gång inför
nybyggnationerna på Filgränd. Området kommer färdigställas hösten 2017. Den
information vi fått från byggfirman är att arbetstider i regel kommer vara 07 - 16
men periodvis 06 - 18. Bygget kommer troligtvis hålla semesterstängt under vecka
27 - 30.

Garage
Det har upptäckts fuktskador på garagetaken och det
måste naturligtvis åtgärdas.
Vad som måste göras undersöks just nu. Med
anledning av detta har styrelsen beslutat att skjuta
upp beslutet om nya garageportar tills dess att
renoveringen är klar.

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

Styrelsen informerar:
Vid senaste föreningsstämma utsågs nya förtroendevalda. Namn och kontaktuppgifter finns på hemsidan
och snart även på anslagstavlorna i tvättstugorna.
Om någon vill olja in sin altan på framsidan eller trappan upp till loftgången så står föreningen för oljan.
Kontakta din gårdskontakt så hjälper hon dig.

