UIF kansli December info 2010
Nyhetsbrev December
Ny medlemsavgift för 2011. Enskild medlem 250: familjemedlemskap 500: och ständig medlem (mer
än 20 årigt medlemskap). Fakturering sker i
februari 2011. (Pga. av höjda omkostnader för
villan, driftkostnader och adm.kostnader.)
Snart är vår nyrustade Villa klar!
Vår Bosse som är vår ansvarige för målningen har
nu även målat väggar, trappa och övervåning!
Stora salen är nu mer ändamålsenlig och lilla salen
har blivit riktigt trevlig trots att det återstår lite
detaljer. Vi har också valt att ”lyfta” fram UIF´s
digra prissamling och bara den kan vara värd en
titt!
Bokning av UIF-villan
Måste göras i god tid, det är många som vill vara
här på kvällen och för att det ska fungera så ber vi
er att boka i förväg. Vi hyr ut PC projektor samt att
det nu finns trådlöst nätverk i villan.
Bokningskalendern kan ni se på hemsidan.
Medlemsförmån:
Är du medlem så kan du låna UIF villans lokaler för
privata möten. Passa på att ha en avslutning för
just ditt lag eller bara en sammankomst med fika.
Köket är fullt utrustat och kontakta kansliet för pris
och mer info.
LOK stöd/aktivitetsstöd ska inlämnas senast den
15 januari till kansliet.

Öppettider på kansliet under jul och nyår
Se hemsidan, www.upsalaif.com
Kansliet är from december 2010 återförsäljare av
produkter från Ullmax och Restaurangchansen
Det kan vara en perfekt julklapp eller varför inte
själv uppdatera sin vintergarderob inför alla
skid/fiske/skridskoturer i vinter! Bra priser och ett
stort sortiment! Se www.ullmax.se för vidare
information.

När det gäller Restaurangchansen säljes dessa ut
till medlemspriset 125 kr istället för 200 kr.
Vid intresse; kontakta kansliet
Terräng SM 2011
UIF Friidrott arrangerar Terräng SM 2011 den
16-17 april kring slottet. Känner ni någon som vill
bli an av Terräng SM sponsorer så här av er till
Kansliet. Kanske vill just er arbetsplats synas?
Friidrotts – Inomhushallen
www.bastaarenan.se här kan ni ta del av ritningar,
se bilder m.m.
God Jul och gott nytt År önskar kansliet i UIF villan!

