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BANDYBLADET
Denna gång ska jag försöka vara
lite snällare och inte bara gnälla.
Tack alla ni som kommer fram och kommenterar och ger förslag till Bandybladet.
TACK till alla som var med och tog ner
rosbuskarna vid husen och mot Garnisonsgatan.
Lars-Åke

Ökade försäkringskostnader
Styrelsen har beslutat att vi höjer kostnaden för
försäkringen till 20 Kr/mån.
Detta gör vi f.o.m. jan 2017

Cyklar/Sparkar

Det är dags att ställa undan våra
cyklar och sparkar inför vintern.
Vi har 2 cykelrum och det förvaras
många cyklar där.
Om du har en cykel/spark som inte
används och vill att den går till hjälpverksamhet, så
kontakta mig Lars-Åke Nilsson så tar jag den till Lions. Där säljs den och de mesta av inteckningarna går
till Lions Cancerforskning vid Umeå universitet och
resten till behövande inom Bodens kommun.

Tvättstugorna
Jag har fått förslag att det ska klart framgå att
ALLA som tvättar SKA skriva sitt namn och även
skriva KLAR när städningen är gjord enligt föreskrifterna.
MEN GÖR DE DÅ!

Upphittat

Det finns halsband upphittat.
Om du saknar ett så kontakta Lars-Åke Nilsson eller
Anita Vikström och beskriv hur det ser ut, så kanske
just du blir glad.

Tvättstugorna
Det glädjer mig att ingen slår av strömbrytarna på
väggen till maskinerna i tvättstugorna.
Det är bra för dom ska inte slås av.

Jag överlevde årets älgjakt
Hälsningar Hälge.

I skolan

Fröken hade rättat allas mattematikprov. Inför hela klassen beklagade hon sig och sa att hela 26% av eleverna hade underkänt på provet. Då sa lilla Lasse. Fröken så många är vi inte!

Jultider
Nu nalkas julen med all bestyr som att baka, laga mat
och pyssla lite i hemmet.
Tänd gärna ljus för mysfaktorn. MEN glöm inte att
släcka det innan ni går ut
eller i säng.

Älgköttsoppa med underhållning
Julbord

Lördagen den 29 okt kl. 17.30
I Samlingslokalen
kommer att serveras på Opalen Söndagen 11 dec.

Läs mer om våra aktiviteter när dom finns på anslagstavlan.

Bortskänkes
Brother DCP 7065DN

Svart/vit laserskrivare i mycket bra skick. Nästan
ny färgpatron. Utbytt för att jag har köpt en färglaser i stället.
Kontakta Lars-Åke 070-348 30 30

