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Denna gång tilldelas
rosen till Sven-Erik
och Mari som under
sina år i vår förening
varit till stor hjälp både
som vice ordförande
och gårdskontakt.
Ett stort tack till er
för den här tiden och
lycka till med
framtiden i
Robertsfors.

umehus31.se

31:ans infoblad
Bytesringen
Anslagstavlor har nu satts upp vid varje
tvättstuga och det är nu möjligt för var och
en att sätta upp ett eget anslag eller svara på
en grannes, det är bara att sätta upp lappar,
det finns ingen standard men tänk på att det
är bra om kontaktuppgifter finns med.
Kom ihåg att facebookgruppen också är ett
utmärkt sätt att byta prylar på. För er som
inte har hittat vår grupp än så är det bara att
söka på Umeåhus 31 och skicka en förfrågan
om att få gå med i gruppen så lägger admin
till dig.

OS i kvarterslokalen
Vi har redan nu bokat upp ett par dagar för att tillsammans kunna se OS-hockey i
samlingslokalen. 21/2 samt 23/2 är det dags för slutspel och finalmatcher. Vi får
väl hålla tummarna för att Sverige tar sig så långt. Håll koll på anslagstavlor och i
facebookgruppen, fler OS-kvällar kommer!

Ny gårdskontakt på Filgränd
Då Mari flyttat har en ny gårdskontakt på Filgränd utsetts. Det blev Lina
Gustafsson på Filgränd 201. Till henne kan du höra av dig om du vill hyra
samlingslokalen och gästrummet, vill köpa en nyckel till bastun eller har allmänna frågor om hur saker och ting fungerar i vårt område. Lina når du på
lina.gustafsson@umehus31.se eller på 070-3900488.

Välkommen till Umeåhus 31!
Instagram

Sedan förra infobladet har vi fått några nya grannar i området.

Vi finns nu även på instagram! Sök på
användarnamn umehus31 och följ oss
även där.

Vi vill hälsa Ingrid på Ersbodavägen, familjen Bergqvist på
Filgränd och Jocke på Ersbodavägen varmt välkomna till stans
bästa bostadsrättsförening!

Styrelsen informerar:
Som många av er redan har märkt så har föreningen köpt in en storbilds-TV till kvarterslokalen. Det
kommer framöver att anordnas gemensamma TV-kvällar.
Skottning och sandning framför egen dörr och fram till brevlådan är bostadsrättsinnehävarens ansvar. De
som bor på övervåningen är lika ansvariga som de på nedre plan. Styr inte ut snön på gångbanan, det blir
inte bara svårt för barnvagnar att komma fram, utan även färdtjänst och ambulans.

