
Aktivitetsgruppen tar nu sommarlov och 

hälsar tack för i vår och återkommer med 

nya aktiviteter till hösten. Förslag till  

aktiviteter är alltid välkomna! 

Sommarlov 

Gårdskontakter 

Till din gårdskontakt vänder du dig när du vill boka samlingslokalen, hobbyrummet, 

gästrummet eller köpa en nyckel till bastun. Behöver du nya fläktfilter, komposte-

ringspåsar eller olja till din altan/trappa kontaktar du också din gårdskontakt. 

Nu när vi närmar oss semestertider kan det vara bra att du i förväg gör upp med din 

gårdskontakt om när du kan hämta bokade nycklar eller dylikt.  

Ersbodavägen 95: Anita Åkerlund 

Filgränd 151: Mari Helsing Nyström 

Mjölkvägen 96: Ann-Marie Gustafsson 

Styrelsen informerar: 

På gavlarna till varje radhus och under trappen i flerfamiljshusen finns ett säkringsskåp med en huvud-

säkring. Skåpet är låst men din lägenhetsnyckel passar. I skåpen finns nya säkringar så om en huvudsäkring 

går kan du själv byta den. Om du ringer Riksbyggen Dag & Natt så debiteras föreningen flera tusen kronor 

och det är en onödig kostnad som vi gärna slipper. Slut på säkringar i skåpet? Kontakta din gårdskontakt.  

Styrelsen vill även passa på att önska alla en riktigt trevlig sommar! 

31:ans infoblad 
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Detta nummers ros 

går till alla er som 

hjälpte till på      

städkvällarna förra 

månaden. Det var 

roligt att se så många 

engagerade och    

resultatet blev  

mycket bra. Ett stort 

tack! 

 

Det finns många  

giltiga orsaker till att 

man inte kan vara 

med på städdagarna, 

så den här gången 

går riset till de som 

utan giltig ursäkt inte 

dök upp.  

Hoppas vi ses på 

städdagen i höst! 

I förra infobladet påpekades att biltrafik och         

parkering inne på gårdarna inte är tillåtet, men det 

verkar som att det tål att upprepas. Köra in på gården 

för i och urlastning av bilen är okej, men kör sakta 

och tänk på alla lekande barn. Parkering inne på  

gårdarna är absolut förbjudet, vaktbolaget kommer 

från och med nu att kontrollera gårdarna allt oftare 

och bötfälla.  

P-förbud inne på gårdarna 

 

 

 

Sen förra numret av 31:ans infoblad har vi fått några nya 

grannar. Vi vill hälsa Berit och Ulf på Mjölkvägen samt    

Johannes på Ersbodavägen välkomna till vår bostadsrätts-

förening, hoppas ni kommer trivas! 

Välkomna till området! 

Efterlysning sommarbilder 

 

För att kunna snygga till hemsidan skulle vi vilja att ni skickar lite fina sommar-

bilder till oss. Bästa bilden kommer att synas på hemsidans förstasida och            

naturligtvis finns det ett fint pris i potten till den som skickar in vinnarbilden. Maila 

dina bilder till: infobladet@umehus31.se 


