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Kommande hissrenovering

Datum att skriva in i kalendern

Föreningens hissar har nu nått den ålder då alla
reservdelar inte längre finns att få tag i. Ett
stopp i en hiss kan därför leda till ett dyrt och
mycket långt stopp. Med det som bakgrund har
styrelsen tidigare beslutat att genomföra en
större hissrenovering för att modernisera och
säkra underhållet på våra hissar. Aktuella
byggregler gör att vid en hissrenovering är
föreningen tvingade att utöka hissens säkerhet
och tillgänglighet med ett antal funktioner. Det
ökar omfattningen på renoveringen och arbetet
med varje hiss kommer beräknas att ta ca 4
veckor. Nu pågår anbudsutvärdering och
arbetet med renoveringen av hissarna beräknas
att påbörjas efter sommaren.

Följande datum är planerade för föreningens
gemensamma aktiviteter.

Renovering av lekplats
Föreningens lekplats kommer att renoveras
under våren och den kommer då under en
period att vara avstängd.

Utvärdering av LED-belysning
Hjälp till att utvärdera sk LED-belysning. Läs
mer i entrén på Sköntorpsvägen 18 eller på
hemsidan www.brfymsen.se

Vårens städdag är 10 maj
Den 10 maj hoppas vi att solen skiner och att
värmen har kommit! Då hämtar vi i vanlig
ordning redskap utanför garagedörren
Ymsenvägen 3 för att tillsammans göra fint
runt våra hus. Vi håller på mellan klockan
10.00-13.00 med efterföljande fika. Välkomna!

Grovsopor
Nästa tillfälle för grovsopor är den 8-12 maj.
Då kommer container för grovsopor och kärl
för elavfall, batterier och glödlampor att finnas
på plats. Hjälp till att rensa i våra cykelförråd
och kasta dina cyklar, barnvagnar och pulkor
som inte längre används när containern är på
plats i maj.





Vårens städdag lördag 10 maj
Sommarfest torsdag 21 augusti
Årsstämma måndag 24 november

Notera att dessa datum är preliminära, inte
minst dagen för sommarfesten som är
väderberoende. Mer information kommer i
anslutning till respektive aktivitet.

Kontaktperson för varje hus
Varje hus har en representant från styrelsen
som tillsammans med vår fastighetsförvaltning
är tillgänglig för frågor eller funderingar.
Kontaktpersonen för ditt hus svarar på dina
allmänna funderingar avseende din lägenhet,
frågor innan du börjar med en renovering eller
på information om föreningen.
Micael Erixon
David Norell
Eva Rehn
Kerstin Palmin
Bo Lilienberg

Ymsenvägen 1
Ymsenvägen 2
Ymsenvägen 3
Ymsenvägen 5
Sköntorpsvägen 18

Mobila miljöstationen
Mobila miljöstationen tar merparten av alla de
saker vi inte får slänga i grovsoporna.
Tisdagarna 15 april, 12 augusti och den 14
oktober kommer den mobila miljöstationen till
Hjälmarsvägen 26 (Årsta torg) samt till
Gullmarsplan. Där kan man lämna följande
miljöfarliga avfall.








Sprayburkar
Bil- och småbatterier
Kemikalier
Färger och oljor
Kvicksilverhaltigt material
Lösnings- och rengöringsmedel
Småelektronik

Mer information finns på www.stockholm.se
eller via telefon 08-508 465 40.

Mer information finns på www.brfymsen.se

