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Sommarfesten

Lämna inte ut portkoden

Årets sommarfest blev en riktigt trevlig kväll i
mitten av juni. Ett stort tack till alla
medlemmar som var med och gjorde kvällen så
lyckad, och ett speciellt tack till Börje som tog
fram sin gitarr och sina sånghäften. Bilder från
sommarfesten hittar du på föreningens
webbsida www.brfymsen.se

Lämna inte ut portkoden till personer du inte
känner, vare sig på telefon eller ute på gatan.
Portkoden är bra och effektiv så länge vi ser till
att bara rätt personer kan koden.
Presentation av Ymsens valberedning
Föreningens valberedning består av Johanna
och Johan. De får presentera sig själva.

Nytt från Bredbandsbolaget
Från första juni gäller nya priser för bredband
från Bredbandsbolaget. Nu kostar bredband
250 kr i månaden med telefoni och för seniorer
är månadskostnaden 210 kr. Anslutningsavgiften borttagen för nya kunder. Mer
information finns på prislistan i portarnas
anslagstavla, på Bredbandsbolagets webb
www.bredbandsbolaget.se eller via deras
kundservice på 0770-111 333.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) måste
genomföras i alla bostadrättföreningar vart
sjätte år och det är nu dags för oss att göra detta
arbete. Förarbeten har startat och den 3
september kommer arbetet påbörjas i
lägenheterna på Ymsenvägen 1 för att sedan
fortsätta i ordningen Ymsenvägen 3, 5, 2 och
Sköntorpsvägen 18. Hela arbetet med byte av
ventil, justering och mätning av luftflödet i
flera omgångar, innebär att tillträde till varje
lägenhet vid flera tillfällen under en dryg
veckas tid. Två veckor före arbetet påbörjas i
respektive hus kommer mer information från
SB ventilation.

Motioner till årsstämman
Föreningens verksamhetsår närmar sig sitt slut
och årets föreningsstämma är måndag den
26 november klockan 19.00 i Årsta folkets hus.
Anmälan till årsstämman kommer längre fram i
höst och sista dag för inlämnade av motioner
inför årsstämman är 30 september.

- Jag heter Johanna Carlsson och bor på
Ymsenvägen 1 tillsammans med min sambo
Magnus sedan hösten 2008. Det är många saker
som gör att man trivs på Ymsenvägen, husen är
välskötta och föreningen känns stabil. Det
känns helt enkelt som ett tryggt boende. Man
blir alltid lika glad när man kommer hem på
kvällarna och ser hur välskött det är med allt
från gräsmattor, vår lilla fontän till rabatter.
Sedan får man ju inte glömma det fantastiska
läget - nära till city, härlig utsikt och ett
stenkast från Årstaskogen och Årstaviken. Mig
når man på 070-239 61 70 eller via e-post
carlssonjohanna@yahoo.com
- Jag heter Johan Sangell
och bor med Ellinor på
Ymsenvägen 5 och vi har
bott här sedan hösten 2009.
Jag trivs fantastiskt bra i
vår förening, eftersom den
har en härlig mix av
medlemmar i alla
generationer. Mig når man på 070-832 25 57
eller sangell@alfa.telenordia.se
Kontakta någon av oss om du vill engagera dig
som förtroendevald i föreningens styrelse.

Föreningens webbsida
Den senaste informationen finns alltid på
föreningens webbsida www.brfymsen.se

