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Växtbytardag
Sticklingar, så frön, förodla… Visst börjar det klia i fingrarna när detta kommer på
tal? Våren kommer allt närmare och det börjar vara dags att planera rabatten.
Vissa är duktiga på pelargoner, andra är bättre på tagetes. Istället för att alla ska odla
en hel del olika växter så tänkte vi att vi kunde byta våra plantor detta år. Så
plantera några extra småkrukor med dina favoritväxter och när våren verkligen har
anlänt planerar vi en träff och byter både inne– och uteväxter samt blommor och
plantor till trädgårdslandet.

Ris & Ros
Den här gången vill vi
hylla Roberth som
tvättade bort så mycket
som det bara gick av
klottret på garageportarna på Ersbodavägen. Dessa portar
kommer få ny färg till
I vanlig ordning kommer Aktivitetsgruppen bjuda på våfflor med tillbehör och
våren.

Våffeldagen

dryck i kvarterslokalen. Söndagen 22/3 mellan klockan 14 - 16 är det dags.

Riset tillfaller den
person som höll i
sprayflaskan.
Vill du tipsa oss om
vem som förtjänar lite
extra ros? Maila oss:

Information om hur du anmäler dig dyker upp på anslagstavlorna inom kort.

VM-kval i samlingslokalen

Den 27 mars spelar Sverige VM-kvalmatch mot Moldavien. Kom och kolla på
matchen tillsammans med grannarna i samlingslokalen. Ta med nåt att dricka så
infobladet@umehus31.se bjuder vi på chipsen.

Sandning
Även om det känns som att våren närmar sig med
stormsteg har vi nog några köldknäppar kvar innan vi
på riktigt kan börja njuta av värmen. Kom ihåg att det
bostadsrättsinnehavaren själv som ansvarar för
sandningen fram till gångbanan. Sand finns att hämta
intill alla tvättstugor.

Välkommen!
Sen vårt senaste nyhetsbrev har vi fått några
nya grannar i området. Vi vill hälsa Kerstin
på Filgränd samt familjen Sabetkhah på
Ersbodavägen varmt välkommen till vår
bostadsrättsförening!

Styrelsen informerar:
Den 28/4 är det dags för årsmöte. Vi håller i vanlig ordning till i samlingslokalen. Kallelse till mötet samt
årsberättelse kommer delas ut i samtliga brevlådor inför årsmötet. Vi hoppas att så många som möjligt har
möjlighet att närvara.

