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Sommarfest torsdag 14 juni 

Nu är det åter dags för föreningens sommarfest. 

Om vädret vill så tänds grillarna klockan 18.00 

och som vanligt tar var och en med det man vill 

grilla så bjuder föreningen på dryck. Anmälan 

görs via inbjudan i brevlådorna.  

 

Välkomna! 

Nytt avtal Bredbandsbolaget 

Från första juni gäller nya priser och nytt avtal 

med Bredbandsbolaget. Ny månadskostnad för 

Bredband 100 är 250 kr i månaden och då ingår 

telefoni. För seniorer (från 60 år) är månads-

kostnaden 210 kr i månaden och även här ingår 

telefoni om man vill. Seniorer måste själva 

anmäla sin ålder till Bredbandsbolagets 

kundservice för att få rätt pris. Nytt är även att 

anslutningsavgiften för att börja använda 

bredband från Bredbandsbolaget är 0 kr, dock 

tillkommer 96 kr i frakt för anslutningsenheten. 

Mer information finns på prislistan i portarnas 

anslagstavla, på Bredbandsbolagets webb – 

www.bredbandsbolaget.se eller via deras 

kundservice som nås på telefon 0770-111 333. 

 

Trädgårdsgrupp 

Föreningens trädgårdsgrupp arbetar med våra 

gemensamma planteringar och kommer med 

förslag på hur rabatter och växtlighet kan 

utvecklas.  Vill du engagera dig i föreningens 

utomhusmiljö? Kontakta i så fall Micke Erixon, 

Ymsenvägen 1, micael.erixon@comhem.se 

 

Bostadsrättstillägg i försäkringen 

Glöm inte att teckna ett sk bostadsrättstillägg 

tillsammans med hemförsäkringen. Det kan 

spara pengar om olyckan är framme för de 

delar i lägenheten som lägenhetsinnehavaren 

ansvarar för. Det är viktigt att ni som hyr ut i 

andra hand kontrollerar vad som gäller för er 

situation.  

 

Grillning 

Sommaren närmar sig och säsongen för 

grillning är här igen. Föreningens grillar finns i 

källaren Ymsenvägen 1 och 2.  

  Tänk på att visa hänsyn, rengöra grillen och 

grillgaller efter användning. Glöm inte heller 

att ställa tillbaka grillen när den har svalnat. 

 

Delårsrapport 

Föreningens delårsrapport visar på ett mindre 

överskott men ett högre kostnadsläge för räntor 

och reparationer gör att styrelsen valt att inte ha 

en avgiftsfri månad i år. 

 

OVK 

I år är det åter dags för en obligatorisk 

ventilationskontroll (sk OVK). I samband med 

denna planeras även att byta ventilen i 

badrummet för ett bättre fungerande luftflöde i 

våra hus. OVKn är planerad att göras i höst och 

mer information kommer i slutet av sommaren. 

 

Föreningens webbsida 

Glöm inte bort att gå in på föreningens 

webbsida www.brfymsen.se för den senaste 

informationen. 

           

En riktigt skön sommar  

önskar styrelsen. 
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