
Fredag 4/10 är det kanelbullens dag och det ska hedras genom att bjuda in alla 

boende på ett litet fika. Mer info hittar ni på anslagstavlorna. 

IKEA-resan går av stapeln 26/10. Anmälan kan redan nu göras till aktivitets-

gruppen. 

Senaste nytt från aktivitetsgruppen 

Kompost 

Det finns nu en hushållskompost inom området som alla boende får använda. Den 

är placerad i skogsdungen mellan Filgränd och Ersbodavägen. Mer information om 

vad som kan och får komposteras och hur det ska göras kan fås av Darcia på     

Filgränd 145. Trälådan på Mjölkvägen och den mellan Mjölkvägen/Ersbodavägen 

ska användas för trädgårdsavfall som tidigare.  
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I detta nyhetsblad  
skulle vi vilja passa på 
att dela ut lite ris och 

ros. 
 
Den här gången vill vi 
rosa Lois på Mjölk-
vägen som på egen 
hand fixade D.I.Y.-
syjuntans utställning 
på biblioteket. 

 
Riset tilldelas dig som 
lånade hem vitlöks-
pressen och kökshand-
dukarna från kvarters-
lokalen. Vi skulle upp-
skatta om du kom till-

baka med sakerna så vi 
slipper lägga onödiga 
pengar på att köpa 
nytt . 

Hemsidan 
Tack till alla er som skickade in era sommarbilder till oss. Vi kommer snart knacka på hos vinnaren 
med ett fint pris. 
 
Inom de närmsta månaderna  kommer hemsidan att få sig en rejäl ansiktslyftning. Är det något du 
saknar på sidan? Maila oss gärna med dina synpunkter. 
 

infobladet@umehus31.se 

 

Ändring av kanalutbudet 

Som många säkert redan har märkt så har Canal Digital gjort om basutbudet av kanaler i somras. 

TV11 har tillkommit, men CNN, TCM/Cartoon Network och Eurosport har försvunnit. Det är     

tyvärr inte något föreningen kan påverka. Canal Digital meddelar att dessa kanaler finns att få via 

deras digitala utbud. 

Foton från vårt bostadsområde tagna av Jeannette Jäde Ezikpe. 



Styrelsen informerar: 

Höstens städdagar är 5 & 6 oktober, båda dagar börjar vi arbetet klockan 10.00. I vanlig ordning bjuder vi 
på fika efter att vi städat klart. 

 
Gästparkeringarna är avsedda för besökande men får brukas av boenden helgfria vardagar mellan  
08.00—18.00. 
 

Gästrummet har nu fräschats upp med nya täcken, kuddar och gardiner. 
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Kalender 
 
4/10 
Kanelbullens dag 
 
5/10 
Städdag 
 
6/10 
Städdag 
 
8/10 
Bytesring 
 
22/10 
Hållbarhetscirkel 1/3 
 
26/10 
IKEA-resa 
 
29/10 
Hållbarhetscirkel 2/3 
 
5/11  
Hållbarhetscirkel 3/3 

 

Vill du också göra en insats för miljön, men vet inte var du ska börja? Starta hemma 

och låt vår hållbarhetscirkel vara en hjälp på traven. Vi pratar inte bara om hur du 

kan hjälpa miljön, utan även om hur du samtidigt kan minska dina egna och         

föreningens kostnader. Tre kvällsträffar med start 22/10 kl 18.00 i samlingslokalen. 

Vi kommer prata om sopsortering, minska soporna och matsvinnet och hur man 

minskar hushållets matkonto samt el– och vattenförbrukning. 

Anmälan till ABF: tel 090-711600 / info.umearegionen@abf.se 

Kostnad för deltagande samt mer information hittar du på anslagstavlorna vid tvätt-

stugorna inom kort. Frågor? Kontakta Darcia på Filgränd 145. 

Välkomna till Umeåhus 31! 
Sen vårt senaste infoblad har vi fått några nya grannar. Vi vill välkomna Jonas & Tanja till Ersbodavägen 

samt familjen Gulila till Filgränd. Vi hoppas ni kommer trivas i vår bostadsrättsförening!  

Miljömedvetet hushållande 

Bytesring 31:an 
Att ha en bra granne är roligt och trevligt. För att höja trivseln i Umeåhus 31 tänk-

te vi nu starta en bytesring.  

En bytesring är då man hjälper varandra med småsaker, mestadels ideellt. Som att 

låna ut verktyg, köra till en marknad tillsammans, sitta barnvakt… Det låter som 

småsaker men det kan uppskattas mycket av någon annan. Det kommer finnas en 

anslagstavla vid varje tvättstuga där var och en av de boende i Umeåhus 31 kan 

annonsera saker eller tjänster de behöver eller kan bistå med. Regler för hur tavlan 

ska nyttjas och för hur bytesringen fungerar  kommer att finnas uppsatta på an-

slagstavlorna. 

Om du vill veta mer är du välkommen på vår kick-off tisdag 8/10 klockan 18.30 i 

kvarterslokalen. Om du inte har möjlighet att komma då men ändå vill veta mer 

går det bra att kontakta Darcia på Filgränd 145. 

Foton från vårt bostadsområde tagna av Carina Brånemyr & Jeannette Jäde Ezikpe 


