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Kompostera mera
Våren är äntligen här och nu är det dags att dra igång med trädgårdsarbetet. Du vet
väl att Umeåhus 31 har tre kompostlådor? Så varför inte samarbeta med dina
grannar och utnyttja våra kompostmöjligheter till fullo. I utbyte får du bra jord till
dina plantor.
Onsdagen den 29:e maj klockan 18.30 kommer vi att arrangera en kostnadsfri
temakväll om kompostering. Vi håller till i kvarterslokalen och kommer att prata
om vad kompostering är, hur det gynnar miljön och trädgården, hur det går till och
vilka regler som gäller.

Ris & ros

Låter det intressant? Anmäl dig i så fall till Darcia, Filgränd 145, 070-2162999,
darcia.de.man@umehus31.se

Den här gången vill vi
rosa alla som tog sig
tid att läsa vårt förra
infoblad. Tusen tack
för all positiv respons!
Riset tilldelas dig som
tycker det är okej att
lämna grovsopor i våra
soprum. Tack vare dig
höjs föreningens
kostnader och i
förlängningen våra
månadsavgifter.

Fläktfilter & olja

Vårstädning
Som tidigare år kör vi vårstädning två kvällar i rad
så att så många som möjligt ska kunna närvara och
hjälpa till. Måndag 20/5 och tisdag 21/5 samlas vi
klockan 18.00 vid respektive gårds tvättstuga. Efteråt serveras korv med bröd i kvarterslokalen. Från
torsdag 16/5 kommer en container finnas uppställd
vid fotbollsplanen. I denna får endast trädgårdsavfall
kastas.

Fynda till uteplatsen
Butiken Blomsterlandet som ligger på Grubbe kommer torsdagen 23/5 hålla
extra öppet för alla boende inom Riksbyggen. Dessutom har dom lovat 25%
på alla ordinariepriser.

Filtret i fläkten bör bytas med jämna
mellanrum. Ny filter finns att hämta hos
din gårdskontakt. Mer info om hur du
går tillväga kommer på hemsidan inom
kort. Vill någon olja in sin altan på framsidan eller trappen upp till loftgången så
står föreningen för oljan. Det är bara att
hämta hos din gårdskontakt.

Vinnare!
I förra numret utlyste vi en tävling gällande vilket namn vårt
infoblad skulle ha. Vi fick in många bra alternativ men vinsten
hamnade tillslut hos Kerstin W. På en hedrande andraplats
kom David H och trea blev Tommy C. Priserna kommer att
delas ut inom kort.
Är det något du tycker att vi borde skriva om i infobladet?
Kontakta oss gärna. lina.gustafsson@umehus31.se,
stefan.bostrom@umehus31.se, darcia.de.man@umehus31.se

Styrelsen informerar:
Under nästa vecka kommer sopning av vårat område att ske. Det vore bra om alla med parkeringsplats
kunde sopa ut gruset från sin parkeringsruta så att maskinen kommer åt allt grus.
Sommaren närmar sig och många barn vistas nu ute på gårdarna, vi hoppas att alla kan försöka att så långt
det går undvika bilkörning inom området. Självklart är parkering inom området inte tillåtet.
I och med stämman valdes en ny styrelse. Namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna vid tvättstugorna samt på hemsidan.

