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Bästa Sundombor!
    Verksamhetsåret 2013 har 
varit intensivt och fyllt med 
aktiviteter på Sundom UF. 
Styrelsen håller som bäst på 
att finslipa detaljerna för 
2014 och det ser ut att bli ett 
år med aktiviteter för 
gammal som ung. 
Föreningens årsmöte hålls 
torsdag 27.2 kl 18:00 på UF-
lokalen. Alla medlemmar 
som vill vara med och 
påverka är välkomna med 
på årsmötet. Stadgeenliga 
ärenden behandlas. Vi 
bjuder på kaffe med dopp! 
Sundom Ungdomsförening är 
och blir vad medlemmarna 
gör föreningen till. Kom med 
verksamhetsförslag, räck en 
hjälpande hand eller tala om 
för oss vad vi kan göra 

bättre! Håll dig ajour med 
föreningens evenemang och 
meddelanden genom att gilla 
oss på Facebook: 
www.facebook.com/
Sundomuf 

Med hopp om ett fantastiskt 
föreningsår 2014, 

Ann-Sofie Finne, 
avgående ordförande

Pidron & Tonis

Vi är glada att så många har uppskattat vår 
satsning på pidron. Vi försöker ordna 4 
turneringar under 2014, den första går av stapeln 
lördag 1.3 kl. 20-02.

Vi tycker också det är roligt att byns 
ungdomar har hittat till lokalen, vi vill satsa på 
dem och försöker tillgodose  verksamheten med 
biljard, dart, innebandy, tv och annat.

	 	 Styrelsen

MEDLEMSAVGIFT 2014
6 Euro   

Betalas till konto :

497021 - 4706619 
referensnr. 654100

senast 1.6.2014

PIdron vid UF 1.3 
kl. 20.00-02.00 Ungdomsförening r.f.

K-Market SUNDOM,
Sten´s Jubileums dans med

GENTS 
15.3  kl. 20.30-02.00
10-års Jubileumsdansen ordnas 

som tack för att Sundomborna varit 
bybutiken trogen. 

Inträde 10€
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Uthyrningspriser fr.o.m. 15.1.2014

För att få hyra nedanstående till medlemspris krävs att man betalt in medlemsavgift till 
föreningen minst två år i rad (året man vill hyra samt föregående år). Hyrespriset 
inkluderar användandet av bord, stolar, kaffeservis o.s.v. Hyresgästen är 
ersättningsskyldig för eventuell skada på föreningens egendom. 

• Möten o.dyl., max 3 h: serveringsrum 20 €, stora salen 30 €, hela UF-lokalen 60 
€ (föreningar enligt överenskommelse).

• Dagshyra (3 - 24 h), medlem: hela UF-lokalen 150 €, serveringsrum 80 €.
• Dagshyra (3 - 24 h), icke medlem: hela UF-lokalen 250 €, serveringsrum 120 €.
• Bröllop, medlem: 300 €. Lokalen till förfogande två dagar innan tillställningen 

och en dag efter tillställningen (t.ex torsdag - söndag om festen sker en lördag).
• Bröllop, icke medlem 500 €. Lokalen till förfogande två dagar innan 

tillställningen och en dag efter tillställningen (t.ex torsdag - söndag om festen 
sker en lördag).

I samband med att lokalen hyrs för möten kan 
kaffeservering ordnas enligt följande prissättning:

• Kaffe + två sorters kex 3 €/pers
• Kaffe + bulle/wienerbröd 4 €/pers
• Kaffe + tårta 6 €/pers
• Kaffe + smörgås 6 €/pers

Tjänster: 

• Dukning inför bröllop 150 € (placering av bord, stolar, UF:s vita dukar, placering 
av brudparets egna dekorationer)

• Städning efter bröllop 200 €

BARNBUS 
Vi fortsätter med våra Barnbus-lördagar, där barn under skolåldern 
får komma till lokalen i vuxens sällskap för att leka, pyssla och busa. 
Det blir Barnbus med olika teman under tre lördagar nu på våren: 
1.3 uppfinnardag, 22.3 konst-igt och 26.4 årstid. Det sista tillfället 
är vi ute och leker om vädret är vackert.
Vi har öppet mellan kl. 11 och 14, men man får komma och gå som 
man vill. Det kostar inget att delta. Föreningen säljer kaffe med 
dopp och det går även bra att ta med egen lunch och värma om 
man så önskar. Ta gärna med inneskor eller innetossor åt barnen.

Evenemang
24.2   Sportlovsdag med   
               Hoppborg och utelek,   
               servering
               kl. 10-17

27.2   Årsmöte
               kl. 18.00. Kaffeservering

1.3     Barnbus
1.3     Pub & Pidron

4.3     Föreläsning

8-9.3  Loppishelg

15.3   Sten´s                       
          jubileumsdans

22.3  Barnbus

5.4    VårJippo på UF

26.4  Barnbus

______________________________

Lokalen öppen för 
ungdomar fredagskvällar 
kl.21 - 00. För att kunna 
hålla öppet behöver vi 
fler hjälpledare, hör av 
er till 
sundomuf@gmail.com om 
ni är intresserade av att 
hjälpa till en fredagkväll!

 

5.4 Vårjippo på UF
 kl. 11-15 

Lokala företag presenterar sina produkter. 
Modevisning, produktförevisningar och 

demonstrationer. 
SUF dukar upp kaffe och dessertbuffé.

Föreläsning 4.3. kl. 18.30 
VAD ÄTER DIN HUD?
Föreläsare: Ila Nordman 

Huden äter allt den tvättas, smörjs och sminkas med och det har en 
betydande roll för vår inre och yttre miljö och hälsa. Kom med på en 
resa genom ett vanligt badrumsskåp. Lär dig vad du kan undvika och 
få tips på bättre alternativ!Att delta i föreläsningen kostar 10€ och 
då ingår kaffe/te och tilltugg.
Bindande anmälan per telefon 045-6398800.
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