PURMO UF. MEDLEMSBREV 2015
God fortsättning på det nya året! Purmo Ungdomsförening har ett händelserikt år
bakom sig. Vi har påbörjat renoveringen av serveringsrummet och köket. Detta är ett
stort projekt som tagit stor del av vår tid. Planeringen av köket har pågått under en
längre tid men det var först efter augusti förra året som vi tog tag i det praktiska. Vi
ville göra en ordentlig renovering så att inte bara köket blir uppiffat men även att göra
nödvändiga åtgärder så att driftskostnaden för huset minskar. Därför beslöt vi att byta
ut alla fönster i köket, serveringsrummet och farstun och samtidigt tilläggsisolera.
Renoveringen blev ändå mera omfattande än vad vi beräknade eftersom vi var
tvungna att riva upp hela golvet i köket och även riva väggen mellan köket och
diskrummet. Dessa åtgärder har gjort att kostnaden för renoveringen blev också
mera än beräknat. Men vi hoppas att vi blir beviljade bidrag och kan fortsätta med vår
verksamhet. Orsakerna till varför vi påbörjade renoveringen före vi visste om vi var
beviljade bidrag eller inte var att vi då skulle ha kunnat påbörja renoveringen först
efter april månad. Vi ansåg att vi hade bättre chans att praktisk kunna genomföra
renoveringen före revyn. Och vi har haft en fantastisk talko-grupp! Stort tack! Om
man vill kan man ge ett frivilligt bidrag till renoveringen. Eller om man vill hjälpa till
med något praktiskt, ta kontakt med undertecknad.
Renoveringen ska bli klar i slutet av februari, därför då ska det blir revy!
Fredagen 27 februari har vi premiär för Purmorevyn 2015! Bokningar till revyn
kan göras fr.o.m. 15.2 på tel. 044 3038622. Följ med annonsering och vår facebooksida för mera info om alla föreställningsdatum och bokningar!

För er som vill läsa mer ingående om vår verksamhet kan ni läsa vår
verksamhetsberättelse och projektplan för renoveringen på vår hemsida:
www.purmouf.sou.fi.
Hoppas vi ses i Purmogården i februari när revyn kör igång!

Gilla oss på facebook och följ oss på Instagram! instagram/purmouf

Mvh / Sabina Mattjus, ordf.
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Medlemsavgift 2015
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