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BANDYBLADET
GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET
TACK för året som har gått.
Åter igen har vi ett spännande år framför
oss.
Det stora som vi har lagt i budgeten för 2018 är att
renovera och måla om alla husgrunder, samt att
förbättra asfalten där det är trasigt och djupa bilspår.
Sen kommer det nog att ske en hel del annat som
kommer att synas.
Du vet väl om att ”bandybladet” och mycket mer om
vår förening finns på hemsidan
bandyvallen.com

TVÄTTSTUGOR
Åter igen har vi fått plocka ut BH-byglar ur en tvättmaskin.
Nu är det förbjudet
att tvätta Bh-ar med bygel utan tvättpåse!
Sista räkningen var på 1231 Kr
Vi kan göra roligare saker för dom pengarna.
Glöm inte att skriva ”KLAR” när du tvättat färdigt.
Då finns det möjlighet att någon annan kan tvätta lite tidigare.

BASTUN
Nu är bastun helrenoverad och den blev
verkligen till belåtenhet.
Det är den lokal som vi
använder mest, i genomsnitt 1 ggr per dag.
Därför vill vi att den ska
vara snygg, prydlig och
hygienisk.
Där finns en nyckelgömma till låset.
Koden får du av
Lars-Åke

Nyckel till grovtvättstugan är försvunnen. Vet
någon var den finns
så hör av er till
Lars-Åke

Jag vill tacka alla som har nyttjat övernattningsrummet
och samlingslokalen. Det är roligt och tillfredsställande att
se hur väl Ni städar och sköter om lokalerna.
Jag ser fram mot 2018 i samma anda.
Hyrestanten Anita

SAMLINGSLOKALEN

På önskemål från boende startar vi nu en dagträff
Vi träffas i samlingslokalen för att ta en gemensam fika
och ha lite trevligt. Ta gärna med handarbete eller något som roar dig och oss andra.
Första träffen blir onsdag 24 jan. kl. 13.00—15.00
Vi har många nyinflyttade i föreningen.
Under 2017 har 13 st lägenheter bytt ägare.
Vi hälsar dom hjärtligt välkommen i föreningen.
Tänk på att vi ska ta väl hand om varandra.

Vi har nu stängt sista kylrummet.
VAD SKA VI GÖRA MED DOM ?
Det finns 2 st stora lokaler som går att använda till något
nyttigare.
Kom med förslag vad vi kan göra med dessa utrymmen.
Lokalerna är 6,5 x 3,8 m = 24,7 m2
Lägg förslagen i postlådan vid kontoret eller maila till
lars-ake@glasjouren.se

Vi har i flera år haft sponsorer för fritidskommittén
Några av dom är Quadro Entreprenad, TREAB,

Låssmeden, Glasjouren.
Men mest har flickorna själv tagit in på uthyrning av Övernattningsrummet och Samlingslokalen.

Dessa 2 företag sponsrar oss under detta år,
Anlita företagen som sponsrar BRF Bandyvallen.
Ni kan få eran lägenhet värderad utan kostnad om ni
kontaktar våra sponsorer.

Drottninggatan 11 0921-132 00
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