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Hans och Sara är nya i styrelsen 
Både Hans och Sara är sedan årsstämman nya i 
Ymsens styrelse. De får presentera sig själva. 

Hans Olson och jag bor på 
Ymsenvägen 5 sedan 1998. Jag 
har varit ordförande i olika 
andra föreningar och styrelser. 
Dessutom har jag erfarenhet 
från ett yrkesliv i bygg-

branschen alltifrån konsult till företagsledning. 

Är från i år i huvudsak pensionär men jobbar 
fortfarande en del som byggkonsult med olika 
typer av uppdrag. På fritiden ägnar jag mig åt 
familjen med barn och barnbarn. Jag coachar 
barnbarn i friidrott och fotboll och är även lite 
fotograf åt Hammarby. 

Jag heter Sara Danielsson och är 
ny suppleant i brf Ymsens 
styrelse, något som jag ser fram 
emot för att kunna vara mer 
delaktig och aktiv i vår förening. 

Våren 2008 flyttade jag och min 
man till Ymsenvägen 1. Nu är vi fyra i 
familjen. Med två små barn hänger vi såklart en 
hel del i lekparken.  

Är till yrket fotograf. Längtar nu till våren och 
trädgårdsarbete i fritidshuset i Strömsholm. 

 Även Samuel Emampoor är ny 
i styrelsen sedan början på 
februari. Samuel är HSBs 
ledamot i vår styrelse. Samuel 
arbetar till vardags på HSBs 
enhet för fastighetsskötsel. 

Vårens städdag 9 maj 
Skriv redan nu in den 9 maj i kalendern då vi 
har städdag. Mer info kommer längre fram. 

El på parkeringsplatsen 
Under vintern har en av elkablarna ut till 
parkeringsplatsen gått av. Nu finns en tillfällig 
kabel på plats och senare i vår kommer en ny 
kabel att installeras och grävas ner. 

Torkrum Ymsenvägen1 
Torkaggregatet i torkrummet på Ymsenvägen 1 
är nu åter i funktion. Det 30 år gamla 
aggregatet är bytt. Med det nya aggregatet är 
torkrummet det bästa valet för torkning av 
tvätten ur ett energi och miljöperspektiv. 

Hissrenoveringen går mot sitt slut 
Nu är alla våra hissar åter igång efter arbetet 
med att byta ut dem. Det som nu återstår är 
mindre arbeten, inkörning, några justeringar 
samt besiktning.  

Nya hissarnas nödtelefon 
I de nya hissarna är nödsignalen ansluten till en 
nödtelefon som automatiskt ringer Securitas 
larmcentral. Som nödställd kommer man då i 
direkt kontakt med larmcentralen. 
Nytt journummer för hissarna är 0200-22 00 95 

Inglasning av balkonger 
Föreningen behöver förnya bygglovet för 
inglasning av balkonger. Som underlag till ett 
nytt bygglov behöver styrelsen veta hur många 
som är intresserade att glasa in sin balkong. 
Gör en intresseanmälan på www.brfymsen.se 
eller med en lapp i lådan på Ymsenvägen 3 
senast 5 april. 

Våra tvättstugor 
Våra tvättstugor är en viktig gemensam resurs 
där det är betydelsefullt att vi alla tar ett 
gemensamt ansvar för att det fungerar. Alla ska 
kunna känna att man trivs när tvättpasset 
börjar. Vi är i huvudsak förskonade från ”arga 
lappar” men det är viktigt att alla tar sin del av 
ansvaret för att göra tvättstugorna till en 
fungerande resurs. Genom att boka en tvättid 
godkänner du föreningens regler för tvättstugan 
och att du kommer följa dessa regler genom att 
bl a städa tvättstugan efter att du har tvättat. 

Genom att flytta ditt tvättbokningslås efter tvätt 
till parkeringsläget blir fler lediga tvättider 
valbara. Papperslappar är inte ett sätt att boka 
tvättstugan. Nya regler för tvättstugorna 
kommer att sättas upp under våren. 


