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Presentation av informationsgruppen
I april 2013 gjorde vi vårt första nyhetsbrev eftersom vi och många med oss ville ha
mer information om vad som händer inom föreningen och området. Vi försöker ta
med information från styrelsen och aktivitetsgruppen, men också från enskilda
medlemmar. Vi byggde om föreningens hemsida i början av 2014 och vi kommer
att uppdatera den med nya fina bilder under hösten. Sist men inte minst driver vi
även föreningens Facebooksida och sida på Instagram.
Lina Gustafsson
Antal år i föreningen: Första vändan 6 år, nu andra vändan 5 år.
Senast lästa bok: Fahrenheit 451 av Ray Bradbury
Dold talang: Kan varva det klassiska tv-spelet Psycho Fox från
1989 på två timmar.

Ris & Ros
Den här gången vill vi
hylla familjen Hansson
på Filgränd som hela
sommaren vattnat våra
fina amplar i spaljén.

Stefan Boström
Antal år i föreningen: 2 år.
Senast lästa bok: Lobbyisten av Thomas Bodström
Dold talang: Är en hejare på att plocka blåbär.

Vi passar på och risa
de som fortfarande
envisas med att kasta
grovsopor i
soprummen.

Darcia De Man
Antal år i föreningen: 2 år.
Senast lästa bok: Arctische omzwervingen van een lord en een
lanterfant av Tim Moore
Dold talang: Duktig på att läsa kartor.

Vill du ge tips på vem
som förtjänar lite extra
beröm? Skicka ett mail
till nyhetsbladet@umehus31.se

Välkommen!

Syjuntan
På onsdag 10/9 klockan
18.00 drar syjuntan igång
igen i samlingslokalen.
Ta med dig ett
handarbete och umgås
med dina vänner och
grannar.

Vi har fått några nya grannar på området. Vi
vill hälsa er alla varmt välkomna till vår
förening.
Familjen Dahl på Filgränd, Fredrik på
Mjölkvägen, familjen Karlsson på
Ersbodavägen, Tommy på Mjölkvägen,
Sune på Ersbodavägen samt familjen Niksirat
på Filgränd.

Surströmmnings–
och skaldjursfest
Lördag 13/9 klockan 18.00
arrangerar aktivitetsgruppen
fest i samlingslokalen. Mer
information finns uppsatt på
föreningens anslagstavlor.
Där går även att läsa till
vilka man anmäler sig.

Styrelsen informerar:
Kompostlådan mellan Mjölkvägen och Ersbodavägen samt den mellan Ersbodavägen och Filgränd kommer
att tas bort direkt efter höststädningen.
Som tidigare meddelats kommer vår internetanslutning uppdateras inom kort. Under arbetet med
uppgraderingarna kommer internet ligga nere under några timmar. Så fort vi vet när detta kommer ske
lägger vi ut information om detta både på hemsidan och på Facebook.

