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31:ans infoblad
Hjälminformation
På måndag 18/5 kl 18.00 kommer Umeås egen hjälmexpert Kenneth Gruffman till
Umeåhus 31 för att informera om cykelhjälmar. Vi håller till på parkeringen intill
samlingslokalen och efteråt bjuds det på fika. Det kommer dessutom att lottas ut två
hjälmar. Vi kommer bjuda in våra grannföreningar till evenemanget.

Sopsortering

Ris & Ros
Den här gången vill vi
hylla de frivilliga som
alltid hjälper till vid in
och utlämning av
cyklarna

Som ni alla säkert redan vet så är källsortering bra för miljön. Men vad som kanske
inte alla vet är att det blir ganska dyrt för bostadsrättsföreningen när det inte sorteras
eller kastas fel. För "sopor/brännbart" måste föreningen betala ett högt kilopris.
Kostnaden för återvinning av kartong, plast och de andra materialen är mycket lägre. Om vi alla kan göra den lilla ansträngningen att sortera bättre så är det alltså inte
bara är bra för miljön, men också bra för föreningens ekonomi vilket direkt
påverkar månadskostnaden vi alla betalar till föreningen.
Tyvärr är vi igen tvungna att påminna om att grovsopor inte hör hemma i
soprummen. Det kostar föreningen mycket pengar att köra bort dessa grovsopor.

Städdagar

Våren är här och som tidigare kör vi vårstädning en hel helg så att så många som
möjligt ska kunna närvara och hjälpa till. Från måndag 11 maj kommer en container
för trädgårdsavfall att finnas vid fotbollsplanen. Lördag 16 och söndag 17 maj
samlas vi kl. 10.00 vid respektive gårds tvättstuga och jobbar ett par timmar. Efteråt
bjuds på något gott. Har du inte möjlighet att närvara under just de två dagarna kan
Vill du tipsa oss om
du givetvis dra ditt strå till stacken någon annan dag. Kolla i så fall med din
vem som förtjänar lite
gårdskontakt om vad som behövs göras. Det kommer också att finnas listor vid
extra ros? Maila oss:
infobladet@umehus31.se tvättstugorna med olika saker som måste göras. Några exempel på sysslor: Rensa
rabatter, städa lekplatser och samlingslokalen. Montera nya plankor på bänkarna,
föreningen står för virket. Hjälpa till att frakta gammalt virke till återvinningscentralen. Som vi berättade på stämman så behövs garageportarna målas, färg och
penslar finns på plats så vill du måla klär du dig i oömma kläder.
Riset tillfaller dom
som lämnat möbler i
ett av våra soprum.

Växtbytardag

Grillfest

I det senaste infobladet berättade
vi om växtbytardagen. Den
kommer att anordnas lördag 6
juni i samlingslokalen. Har du
inte gröna fingrar, kan du också
byta mot t.ex. hembakat. Vill du
byta andra saker, hör av dig till
aktivitetsgruppen, då tar vi det
med i inbjudan.

Vår aktivitetsgrupp bjuder in alla
boende till en grillfest lördag 6 juni
så boka in det datumet. Mer
information dyker inom kort upp på
anslagstavlorna och i
facebookgruppen.

Välkommen!
Sen vårt senaste nyhetsbrev har
vi fått några nya grannar i
området. Vi vill hälsa Carina,
familjen Irambona - Niyonkuru
samt familjen Strandgren varmt
välkomna till vår
bostadsrättsförening!

Styrelsen informerar:
Vid föreningsstämman valdes en ny styrelse och förtroendevalda. Namn och kontaktuppgifter finns på
hemsidan samt på anslagstavlorna vid tvättstugorna.

