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Valberedning

Föreningens årsstämma hölls den 25 november
2013. På stämman deltog medlemmar från 48
lägenheter. Verksamhetsberättelsen och
bokslutet gicks igenom, stämman beviljade
styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens
förslag till ny styrelse antogs med utökning av
ytterligare en suppleant.

På stämman valdes Johanna Karlsson,
Ymsenvägen 1 och Tönu Kerstell,
Ymsenvägen 5 till föreningens valberedning.

Styrelsens sammansättning
Efter årsstämman och årets konstituerande
styrelsemöte är styrelsens sammansättning
enligt följande för innevarande verksamhetsår.
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I styrelsen ingår även Leena Harakka som HSB
ledamot.

Motioner till årsstämman
Till stämman hade motioner inkommit från 4
medlemmar. Årsstämman beslutade att
 Avslå motionen om ytterligare 2 tvättstugor
på Ymsenvägen 2 och 5.
 Bifalla motionen om införande av
internetbaserat bokningssystem för gästrum.
 Bifalla motionen om bänk anpassad för
målgruppen i våra entréer.
 Avslå motionen om fönsterrenovering.
 Se motionen om digitala TV-kanaler som
besvarad med planerad utökad information.
 Se motionen om internetbaserat
bokningssystem för tvättstugorna som
besvarad med ett införande inom 3 år.
Motionerna i sin helhet finns i föreningens
årsredovisning som delades ut i november.

Hushållssopor & grovsopor
Med väl hopknutna soppåsar och hela påsar
säkerställer vi bästa funktion för våra
hushållssopor och undviker lukt. Tänk på att
endast hushållssopor får slängas i våra
behållare för hushållssopor (sk molok).
Grovsopor slängs i containern, elsopor i
behållarna för el och miljöfarligt skall lämnas
på återvinnings-stationen i Östberga. Fel sopor
på fel plats ger föreningen höga straffavgifter.
Container för grovsopor och kärl för elavfall
finns åter på plats den 16-20 januari.

Mat till djur
Den goda avsikten att lägga ut mat till husdjur i
våra entréer och till fåglar på marken utanför
våra hus är ett gott syfte men som orsakar
större skada än nytta då skadedjur dras till våra
hus och lever gott på den mat som görs
tillgänglig. För att inte få de problem som råttor
och andra skadedjur medför måste vi uppmana
våra medlemmar att inte tillgängliggöra mat
och bröd i entréer eller runt våra hus.

Avgiftsfri månad
Januari 2014 kommer att vara avgiftsfri månad.

Advents- och jultid
Nu stundar advent och jul, en tid fylld av
stämning och levande ljus. Från styrelsen
kommer ett upprop till alla medlemmar att
kontrollera funktionen i sina brandvarnare och
vid behov byta batteri i dessa.
Ett bra komplement till lägenhetens brandvarnare är en brandfilt och en brandsläckare.
Det finns exempelvis på
www.hsbsakerhetsbutik.se

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar styrelsen

Mer information finns på www.brfymsen.se

