31:ans infoblad nr 18. Mars. 2016

I detta nyhetsblad
skulle vi vilja passa
på att dela ut lite ris
och ros.
Ros till Peter på
Mjölkvägen som
sopat undan grus åt
halva föreningen
innan det var dags
för grovsopningen.
Riset tilldelas de
som parkerar sina
bilar inne på
gårdarna.

umehus31.se

31:ans infoblad
Cykelutlämning
Måndag 11/4 klockan 18.00 låser vi upp dörrarna till cykelförrådet. Passa på att
hämta din cykel och ställa in vinterutrustning så som pulkor, sparkar och dylikt i
förrådet för förvaring till nästa säsong.

Borrning för bergvärme
Efter informationsmötet med Umia i samlingslokalen i februari har styrelsen beslutat att godkänna provborrning av ett borrhål på Mjölkvägen. I dagsläget är det
fortfarande okänt när borrningen ska påbörjas.

Vårstädning
Våren är här och som tidigare kör vi vårstädning under en helg i maj så att så många
som möjligt ska kunna närvara och hjälpa till. En container för trädgårdsavfall
kommer finnas uppställd intill fotbollsplanen. Datum för städdagarna kommer att
anslås på respektive gårds tvättstuga och soprum. Efter några timmars städning
bjuds det på något gott i samlingslokalen. Om vi alla hjälps åt så bli gårdarna fina
och vi sparar en slant för föreningen.

Grillfest
Aktivitetsgruppen håller som
bäst på att planera vår årliga
grillfest. I slutet av maj är det
dags. Håll utkik på
anslagstavlorna och på vår
facebooksida för mer
information.

Välkommen!
Sen vårt senaste nyhetsbrev har vi fått
en ny granne.
Vi vill passa på att hälsa Ronny på
Filgränd varmt välkommen till vår
bostadsrättsförening.

Styrelsen informerar:
Onsdag 27/4 klockan 18.30 är det dags för föreningens årsstämma. Vi håller till i samlingslokalen och
efteråt bjuds det på fika.
Vi vill än en gång påminna om att grovsopor inte hör hemma i våra soprum. Det kostar föreningen mycket
pengar att köra bort dessa, det är en kostnad som alla grannar får dela på.

