
Våren verkar vara här för att stanna så på 

tisdag 1/4 löser vi upp dörrarna till  

cykelförrådet. Mellan 18—19 finns det 

möjlighet att hämta ut sin cykel och i 

samma veva ställa undan pulkor, sparkar 

och andra vintersaker över sommaren. 

Cykelutlämning 

Ny hemsida 

Föreningens hemsida har fått sig ett ansiktslyft. Även om den gamla varit bra så 

kommer nya vara ännu bättre. I samband med lanseringen av sidan arrangerades en 

tävling, vinnaren blev Tobias på Ersbodavägen. Stort grattis! Vinsten kommer 

inom kort. 

Styrelsen informerar: 

Styrelsen har beslutat att byta armaturerna till 62 lyktstolparna kring våra tre gårdar till LED-belysning. 

Fördelen med de nya lamporna är att de lyser starkare, de är miljövänliga och drar mindre ström. Bytet sker 

under våren. 

Måndag 28/4 är det dags för föreningens årsstämma. Vi håller till i kvarterslokalen.  
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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 aktivitetsgruppen 
som idogt ställer upp 
och fixar olika  
arrangemang för oss 
boende. 

 
Riset tilldelas dig som 
tömde pulversläckaren 
i kvarterslokalen. Den 
är nu åtgärdad men om 
olyckan hade varit 
framme hade det  

kunnat sluta illa. 

Semmelfikat på fettisdagen blev en succé, vi var  

nästan 60 personer som fikade tillsammans. Imorgon 

30/3 är det dags igen, då bjuder aktivitetsgruppen på 

våfflor i kvarterslokalen. Mer information hittar du 

anslagstavlorna vid soprummen. 

Välkomna till Umeåhus 31! 
 

Vi har fått några nya grannar i området. Vi vill välkomna 

familjen Ali på filgränd samt Linnea på Mjölkvägen. 

 

Våffelbjudning 

Badrumsrenoveringar 

Alla som funderar på att göra om i badrummen ber vi kontakta vår förvaltare  

Rickard på Riksbyggen. Då kan ni passa på att byta golvbrunn, kostnaden för den 

nya står föreningen för. Det är inga fel på de golvbrunnar som sattes in när husen 

byggdes men Riksbyggen rekommenderar att en modernare brunn sätts in vid  

ombyggnationer. 

Pubafton 

Lördag 26/4 är det åter dags för pubafton i samlingslokalen. I dagsläget har vi inte 

beslutat om någon tid men håll koll på hemsidan och facebook för mer  

information. 


