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Bilder från sommarfest
Stort tack till alla som deltog och gjorde
sommarfesten till en riktigt trevlig kväll. Några
bilder från sommarfesten finns på vår hemsida.
Där finns även bilder från invigningen av
lekplatsen den 4 juni. Hemsidan hittar du på
adressen www.brfymsen.se

Motioner till årsstämma
Föreningens verksamhetsår närmar sig sitt slut
och årets föreningsstämma är tisdag den
25 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.
Motioner lämnas i brevlådan på Ymsenvägen 3
½ tr eller skickas till sekreterare@brfymsen.se

Brandskyddsarbete
Som en del i föreningens brandskyddsarbete
uppmanas alla medlemmar att inte placera
brännbart material i allmänna utrymmen såsom
trapphus, källarkorridorer och entréer.

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.

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

Förråd i källare och på vind

Ny hissjour
ManKan Hiss ansvarar nu vår för hissjour.
Nytt journummer för hissarna är 0200-22 00 95

Pågående hissrenovering
Arbetet med renovering av föreningens hissar
följer tidplanen och arbetet på Ymsenvägen 1
är inne i sin sista del. Arbetet med hissen på
Ymsenvägen 2 startar den 15 september och
beräknas vara klart den 12 oktober.

Golvvård entréer 12 november
Höstens polering av golven i våra entréer
kommer att göras den 12 november. För att få
bästa effekt på poleringen använder vi källaringången istället för vanliga entrén när vi går in
och ut under den tid golvvården utförs. Mer
information kommer på anslagstavlorna i
anslutning till golvvården.

Namn på ytterdörr
Ni som inte har rätt 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.

Våra förrådsutrymmen på vindar och i källare
erbjuder inte samma goda miljö som
lägenheterna. I förråden är det både högre
luftfuktighet och lägre temperatur. Det gör t ex
att mjuka material som tyger och papper, kan
påverkas och inte är lämpliga att förvara där.

Bokning av övernattningsrum
Föreningens gästrum är avsedda för långväga
gäster som är på besök. Bokningsförfrågan görs
enklast på vår hemsida www.brfymsen.se
Våra övernattningsrum är populära samtidigt
som vi vill få en bra hantering av bokningarna.
För att nå dit behöver vi som bokar vara ute i
god tid när vi bokar.

Intresserad av styrelsearbete?
Är du intresserad av styrelsearbete i
föreningen? Hör av dig till valberedningen som
består av Johanna carlssonjohanna@yahoo.com
och Tönu 2011tonumail@gmail.com

En fin höst
önskar styrelsen

Mer information finns på www.brfymsen.se

