Lokala Hyresgästföreningen
Rumba
för boende inom Rumba februari 2017

2017

För att få ett bättre bostadsområde, ju fler vi är
desto mer kan vi göra för vårt område, för våra
barn, ungdomar och våra pensionärer och
självklart för oss alla.

Hjälp!
Under 2016 har vi varit för få i styrelsen eller
människor som har hjälpt till på ett eller annat
sätt. Nu söker vi nya styrelsemedlemmar och
andra som vill hjälpa till med olika sysslor.
Vi söker bla följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför ska man då hjälpa till med detta?

Med att sätta upp lappar i våra portar och
ibland även i brevlådorna.
Ta ner lappar i portarna efter våra
aktiviteter.
Veckostädning i vår lokal (Torsdagar)
Följa med och göra områdesbesiktningar.
Hjälpa till vid uthyrning av vår lokal.
Vara med att planera och genomföra
olika aktiviteter som du själv får vara
med och bestämma om.
Tolka våra lappar till andra språk vi har i
vårt område.
Läxhjälp i vår lokal för låg och
mellanstadieelever inom Matte, svenska
och engelska.
Dörrknackning, färdiga formuläret.
Hjälpa till att tex sälja kakor så vi kan få
in mer pengar till vår verksamhet.
Sen även styrelseuppdrag som tex
Kassör, signera räkningar ca 1 gång i
kvartalet, sekreterare, förhandla om tex
om våra hyror/tillval etc

Alla vill väl ha ett fint område, mindre stök i våra
källargångar. Någonstans som våra ungdomar
kan vara i stället för att va där dem inte får.
Vi kan även göra mycket själva som Nybo/IHF
inte har tid med att göra men få material till det.
Vi vill att alla tvättstugor ska vara hela,
lekplatser för både små och stora barn. Att det
ska finnas mötesplatser både med och utan tak.
Vi har många barn och ungdomar som inte vet
vad dem ska göra och vi vill tillsammans
aktivera dem.
Vi kan göra olika projekt, kurser eller vad vi nu
tillsammans kommer på. Vi kanske även lära oss
av varandra som tex Matlagning, bakning,
snickeri, sy, virka, sticka, måla eller ett nytt
språk. De är upp till oss men vi behöver fler
medarbetare.
Tex: En gård kanske vill ha ett lusthus och då
kanske vi kan få materialet och så samlar vi ihop
barn, ungdomar och vuxna och bygger det
tillsammans med material vi söker hos
bostadsbolaget. De barn/ungdomar för bygga,
måla själva tror jag dem är mer rädd om och har
de fått varit med och bestämt vad vi ska göra blir
de ännu bättre.

Vad får man då om man hjälper till?
Ja de är ju lite olika men under våra
verksamheter så bjuder vi oftast på mat/fika
beroende på vad vi gör till dem som är
medhjälpare. Man kan även få följa med på
resor, Julbord, få biobiljetter, låna vår lokal mm.
Om just nu är intresserad kan du själv komma
med förslag så kommer dem som sitter i
Styrelsen ta de beslutet om vad.
För att få vara med i styrelsen måste du vara
minst 16 år och vara skriven på röda backlura.
Sen måste någon i din lägenhet vara medlem i
Hyresgästföreningen men för att hjälpa till
behöver du inte vara medlem.
Vill du eller vet du någon som är intresserad?
Kontakta oss på följande sätt:
Mail: lh.rumba@hgfnynas.de
Smsa till: 076-9398280

Vill du gå med i styrelsen vill vi ha dit svar senast
den 26 Februari annars kan du höra av dig när
som helst.

Styrelsen fram till Årsmötet
Ordförande och Lokalansvarig:
Lorita Hultberg
Lorita.hultberg@hgfnynas.de
Kassör:
Åke Larsson
ake.larsson@hgfnynas.de
Ledamöter:
Margareta Reinholdsson
margareta.reinholdsson@hgfnynas.de
Jonny Fallsten
jonny.fallsten@hgfnynas.de
Tanya Schwartz
Tanya.schwartz@hgfnynas.de
Monica Magnusson

Årsmöte

Kommer vi ha den 28 februari kl: 19.00 för dem
som är medlemmar. Ni kommer få en personlig
inbjudan i brevlådan.
Vill ni ha Kontakt med oss::

Har vi telefontid på torsdagar mellan 18.00 –
20.00 på telefonnummer: 076-9398280 man kan
även skicka sms eller skicka ett mail till följande
adress: lh.rumba@hgfnynas.de

Aktiviteter vi vill genomföra under 2017
•
•
•
•
•
•
•

Filmvisningar i lokalen
Barn/ungdomsaktiviteter
Evt Resor
Aktiviteter med Ung fritid
Lucia
Julbord
Trivsel tillfällen

Kom gärna in med förslag och önskemål till
oss.

Vi har även en Facebook sida som ni kan besöka
OBS: HÅLL ALLTID UTKIK I PORTEN
EFTER VÅRA LAPPAR!

Trivsel
För allas trivsel och säkerhet är det inte tillåtet att
slänga ut fimpar, samt skräp från fönster och
balkonger.
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