September
2019
Information till medlemmarna i Brf. Måsängen i Partille. Expeditionstid första helgfria måndagen i månaden kl 19.00.
E-post: styrelsen@brfmasangen.se. Hemsida: www.brfmasangen.se

INSAMLING TILL STADSMISSIONEN
HSB och Stadsmissionen genomför en insamling av kläder mm till behövande barn och vuxna.
Ett utdrag från informationen om insamlingen:
Vintern kan vara underbar men många barn och vuxna saknar vinterkläder av alla dess slag.
Förskolor och skolor begär att föräldrar rustar sina barn med kläder för alla väder, vilket är en
omöjlighet för en del familjer. På HSB Göteborg vill vi hjälpa till och kanske vill ni det i din förening
också?
"På Stadsmissionen träffar vi syskon som delar på ett par vinterskor och barn som inte får gå upp ur
barnvagnen då de endast har flera lager strumpor på fötterna. Säkert är vi också många som känner
igen att barn kan komma hem med trasiga nyköpta kläder eller utan sina ytterkläder som tappats
bort någonstans. För de som lever på marginalen finns inget ekonomiskt utrymme att ersätta dessa."
Passa på och gör en garderobsrensning och låt de gamla kläderna samtidigt komma till nytta. Det är
hela och rena plagg som tas emot och fokus på ligger på vinterkläder.
Exempel på saker som gärna tas emot:
●
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●
●
●
●

Vinteroveraller
Täckjackor
Fodrade regnkläder
Vinterkappor och -rockar
Täckbyxor
Gummistövlar
Leksaker
LP- och CD-skivor

●
●
●
●
●
●

Vinterskor
Halsdukar
Underställ
Varma mössor
Vantar och handskar
Små möbler som en person kan bära

Så här går det till:
● Kläder och mindre leksaker förpackas i påsar eller säckar.
● Sakerna lämnas i gemensamhetslokalen till representant för styrelsen vid något av följande
tillfällen:
Onsdag 18/9 kl 19:00-19:30
Torsdag 26/9 kl 18:00-18:30
Måndag 7/10 kl 19:00-19:30
ÄNDRAT DATUM FÖR HÖSTTRÄFFEN: 19/10
Höstträffen äger rum lördagen den 19/10, dvs en vecka senare än vad som tidigare sagts. Passa på
och hjälp till att städa och fixa i området tillsammans med dina grannar. Vi fikar och avslutar med
korvgrillning som vanligt.

