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Sommarfest torsdag 21 augusti  
Den 21 augusti är det dags för föreningens 
sommarfest. Om vädret tillåter tänds grillarna 
klockan 18.00 och som vanligt tar var och en 
med det man vill grilla så bjuder föreningen på 
dryck till alla som anmält sig senast 17/8. 
Anmälan kommer att delas ut till alla hushåll. 
Välkomna! 

Ny hissjour från 11/8 
Från den 11 augusti i samband med att 
hissrenoveringen startar ansvarar ManKan hiss 
för hissjouren av alla våra hissar. 
Nytt journummer från 11/8 är 0200-22 00 95 

Hissrenoveringen startar 11/8 
Renoveringen av hissen på Ymsenvägen 1 
börjar 11 augusti. Arbetet fortsätter därefter 
med hissen på Ymsenvägen 2 under vecka 37. 
Anslag med mer information kommer att anslås 
i aktuell port. Vissa arbeten och transporter av 
material kommer att göras i alla hus från den 
11/8.  

Sensommar = ökad risk för inbrott 
Även sensommaren är en tid där vi har en ökad 
risk för objuden påhälsning. Våra låsta 
entrédörrar med kodlås är en del av skyddet för 
att undvika obehöriga och för att slippa inbrott. 
Hjälp till att göra det besvärligt för objudna 
gäster. 

 Lås källardörren när du går in och ut. 
 Kontrollera att entrédörren går igen och att 

ingen medvetet har skadat låset. 
 Var uppmärksam på vem du släpper in i 

porten och släpp inte in obehöriga. 
 Lämna inte ut koden till andra än till de 

som du känner eller väntar på. 
 Ställ inte upp entrédörren utan uppsikt. 

Namn på ytterdörr 
Ni som inte har namnskylt på brevlådan 
kontaktar ADB fastighetsservice för åtgärd.  
ADB nås enklast via föreningens hemsida eller 
på telefon 08-664 41 00 mellan kl 8.00–11.00. 

Brandskyddsarbete 
Föreningens brandskyddsarbete fortsätter och 
arbetet med att rensa entréer och utrymnings-
vägarna är en del i det arbetet. Vi har under 
sommaren fått nya väggfasta stolar i alla 
entréer. Andra stolar i entrén kommer att tas 
bort från entréerna för att säkra entrén som 
utrymningsväg. Alla medlemmar uppmanas att 
inte placera brännbart material i entrén, 
exempelvis tidningar och böcker.  

Grillning 
Grillning är inte tillåten på våra balkonger, 
istället finns möjlighet att grilla i anslutning till 
våra uteplatser. Föreningens grillar finns i 
källaren Ymsenvägen 1 och 2.  

Tänk på att visa hänsyn när du grillar samt att 
rengöra grill och grillgaller efter användning. 
Kom även ihåg att ställa tillbaka grillen när den 
har svalnat. 

Cykelrensning 
Rensningen av cyklar i cykelställ och källare 
fortsätter under hösten. För mer information, se 
anslag i portarna. 

Grovsopor 
Nästa tillfälle för grovsopor är den 18-22 
september. Då kommer container för grovsopor 
och kärl för elskrot, batterier och glödlampor 
att finnas på plats. 

Mobila miljöstationen 
Mobila miljöstationen tar merparten av alla de 
saker vi inte får slänga i grovsoporna. Tisdag 
12 augusti kommer den mobila miljöstationen 
till Hjälmarsvägen 26 (Årsta torg) kl 18.00–
18.45 och till Gullmarsplan kl 19.00–19.45. 
Mer information finns på www.stockholm.se 
eller telefon 08-508 465 40.  

 
En fortsatt skön sommar 

önskar styrelsen 


