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31:ans infoblad
Julmarknad
För andra året i rad bjuder GDS Syjuntan in alla intresserade till julmarknad och
julcafé i kvarterslokalen. Kom förbi och få lite tidig julstämning, hitta roliga och
unika julkappar både till er själva och era bekanta.
Till försäljning finns tovade och stickade alster, lovikkavantar, keramik, tunnbröd,
rullrån och annat hantverk. I fikahörnan finns mängder av bakverk att avnjuta.
Så hjärtligt välkomna till vår marknad på söndagen 30/11 mellan 11.00 - 16.00.

Ris & Ros
Den här gången vill vi
hylla Jocke som slitit
dag och natt med
internetuppgraderingen
förra månaden. Du är
guld värd!
Riset tillfaller de som
envisas med att parkera inne på våra gårdar
och blockerar vägen
för sina grannar.
Vill du tipsa oss om
vem som förtjänar lite
extra ros? Maila oss:
infobladet@umehus31.se

Luciafirande
I vanlig ordning arrangerar aktivitetsgruppen luciafirande i
kvarterslokalen den 13/12 från klockan 17.00.
Det kommer bjudas på risgrynsgröt med mackor och har vi tur kanske tomten tittar
förbi med lite julklappar till barnen efter att vi har ätit.
Håll utkik på våra anslagstavlor för mer information samt för att se hur du anmäler
dig.

God jul & gott nytt år!
Då detta blir årets sista infoblad vill vi bara passa på att
önska er alla en god jul och ett gott nytt år.
Vi vill samtidigt påminna om hålla ett öga på levande
ljus så här i vintermörkret och kolla gärna batterierna i
brandvarnarna en extra gång.

Välkommen!
Sen vårt senaste nyhetsbrev har vi fått en ny
granne i området. Vi vill hälsa Josefine på
Filgränd varmt välkommen till vår
bostadsrättsförening!

Styrelsen informerar:
Som en tidig julklapp vill vi informera om att styrelsen på budgetmötet i november beslutade om att inte
höja månadsavgiften från 1/1 2015. Minskade räntekostnader i kombination med bland annat att kostnaden
för snöröjning har varit lägre än budgeterat resulterar i detta glada besked.

