Nyhetsbrev nummer 1. April 2013

umehus31.se

Brf. Umeåhus 31 Nyhetsbrev

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

Miljömedvetet hushållande
Vill du också göra en insats för miljön, men du vet inte var du ska börja?
Det enklaste sättet är att starta hemma och då kan vår hållbarhetscirkel vara en hjälp
på traven.
Vi pratar inte bara om hur du kan hjälpa miljön, utan även om hur du samtidigt kan
minska dina egna och föreningens kostnader. Vi träffas tre kvällar med start måndag
22/4 och vi pratar om sopsortering, hur vi kan minska soporna, minska matsvinnet
och hur man minskar hushållets matkonto samt el- och vattenförbrukning. Samtidigt
som vi lär av varandra njuter vi också av lite fika.
Mer information kommer inom kort att sättas upp på anslagstavlorna.

Rosen tilldelas vår
vaktmästare Owe som
alltid gör det lilla extra
och ständigt har ett
positivt och trevligt
bemötande.
Riset tilldelas dig som
”lånade” de nyinköpta
tvättpåsarna från tvättstugan på Mjölkvägen.

Valborgsfirande
Precis som förra året kommer
aktivitetsgruppen att ordna
valborgsfirande i kvarterslokalen. Där
kommer det att bjudas på grillad korv för
att fira vårens ankomst.
Information om hur du anmäler dig
dyker upp på e-mailen och på
anslagstavlorna nästa vecka.

Syjunta
Varje onsdag klockan 18.00 är det D.I.Y-syjunta
med knytfika i kvarterslokalen. Träffarna är till för
alla boende i föreningen. Ingen föranmälan krävs,
det är bara att dyka upp med ett handarbete.
På bilden intill ser vi lite av fikat samt hur Carina M
och Kerstin W nystar garn till lovikavantar.

Tävling!
Vårt nyhetsblad behöver ett namn, den som kommer på det
bästa namnet kommer att vinna ett trevligt pris. Maila ditt
namnförslag till någon av oss i informationsgruppen innan
10/5.
Är det något du tycker att vi borde skriva om i informationsbladet? Hör gärna av dig.
lina.gustafsson@umehus31.se
stefan.bostrom@umehus31.se
darcia.de.man@umehus31.se

Styrelsen informerar:
Tisdagen den 16/4 klockan 18.00 låser vi upp dörrarna till cykelförrådet. Passa på att hämta din cykel och
att ställa in vinterutrustning så som pulkor, sparkar och dylikt i förrådet för förvaring till nästa säsong.
Torsdagen den 25/4 klockan 18.30 är det dags för föreningens årsmöte. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen är välkomna. Vi håller till i kvarterslokalen och efteråt bjuds det på fika.

