
Vi är ett gäng som hade tänkt se brons-

matchen och finalmatchen tillsammans i 

samlingslokalen. Vi fixar chips, ta med 

nåt drickbart så ses vi där! 

Bronsmatchen: Lördag 12/7 kl. 22.00 

Finalmatchen: Söndag 13/7 kl. 21.00 

VM-final 

Presentation av gårdskontakterna 

Av gårdskontakterna kan du köpa nyckel till bastun och solariet. Gårdskontakterna 

hjälper dig även med att hyra gästrummet, samlingslokalen, hobbyrummet samt 

korttidshyra av parkeringsplats. Nu under semestertider är det bra om du kontaktar 

din gårdskontakt så tidigt som möjligt för att vara säker på att du kan hämta ut  

nödvändiga nycklar. Det är även till gårdskontakterna du hör av dig om du behöver 

nytt fläktfilter eller olja till altanen. 

Styrelsen informerar: 

På senaste styrelsemötet beslutade vi oss för att uppgradera vårt internet. Vi har redan idag ett bra internet 

men kommer nu få stans snabbaste. Arbetet med uppgraderingen sätter igång efter semestern.  

Våra tre spaljéer har blivit underkända vid besiktning. Den på Mjölkvägen kommer rivas och byggas upp 

ny. De på Ersbodavägen och Filgränd är redan åtgärdade. Ett stort tack till Kent B som köpte ut virke,  

sågade och skruvade.  

Flera av våra bänkar och bord ute på gårdarna börjar se slitna ut. Vill du hjälpa till att byta virket, slipa och 

olja, kontakta Lina. 

31:ans infoblad 

umehus31.se 
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Ris & Ros 

 
Den här gången vill vi 
hylla Hassan och hela 
hans familj på  
Ersbodavägen som i 
vått och torrt ställer 

upp för sina grannar. 
Nu senast tog de hand 
om sin grannes hund 
när han blev plötsligt 
dålig och hamnade på 
sjukhus.  
 

Vill du ge tips på vem 
som förtjänar lite extra 
beröm? Skicka ett mail 
till nyhets-
bladet@umehus31.se 

Antal år i föreningen: Första vändan 6 år, nu andra vändan 5 år. 

Senast lästa bok: Pray to stay dead av Mason James Cole. 

Dold talang: Gröna fingrar, särskilt när det kommer till  

pelargoner. 

Lina når du via mail: linagustis@gmail.com eller på  

telefon: 070-3900488 

Grillplats 
För ett par år sen genomfördes en enkät om fotbollsplanens 

framtid. Resultatet blev att vi fräschade upp planen. I enkäten 

framkom även önskemål om en grillplats. Det har vi ni börjat 

ställa i ordning, möblerna dök upp förra veckan och ska bara 

oljas innan vi kan börja använda dom. Ett vindskydd kommer 

sättas upp så snart som möjligt. 

Lina, gårdskontakt Filgränd 

Ann-Marie, gårdskontakt Mjölkvägen 

Antal år i föreningen: 15 år.  

Senast lästa bok: Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson. 

Dold talang: Bakar stans godaste rullrån. 

Ann-Marie når du via mail:  

ann-marie.gustafsson@umehus31.se eller på  

telefon: 070-6649871 

Anita, gårdskontakt Ersbodavägen 

Antal år i föreningen: 9 år.  

Senast lästa bok: Den fjärde punkten av Willy Josefsson 

Dold talang: Är en hejare på att gå på styltor. 

Anita når du via mail: anitaj_56@hotmail.com eller på  

telefon: 0730-756379 


