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Föreningens årsstämma hölls den 23 november
2015. På stämman deltog medlemmar från 45
lägenheter. Verksamhetsberättelsen och bokslutet
gicks igenom, stämman beviljade styrelsen
ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny
styrelse antogs.

Motionerna i sin helhet finns i föreningens
årsredovisning som delades ut i november.

Valberedning
På stämman valdes Anna Nilsson, Ymsenvägen 3
och Hanna Westman, Ymsenvägen 2 till
föreningens valberedning.

Styrelsens sammansättning

Grovsopor

Efter årsstämman och årets konstituerande
styrelsemöte är styrelsens sammansättning
följande för innevarande verksamhetsår.

Nästa tillfälle för grovsopor är den 21-25 januari.
Då kommer container för grovsopor och kärl för
elskrot, batterier och glödlampor att finnas på
plats. Årets andra tillfällen för grovsopor är
21-25 april och 15-19 september.
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Kontroll av brandvarnare
Nu stundar lucia, jul och nyår, en tid fylld av
stämning och levande ljus. Alla medlemmar
uppmanas att inför dessa helger kontrollera
funktionen i lägenhetens brandvarnare och vid
behov byta batteri i dessa.

I styrelsen ingår även Isabella Oskarsson som
ledamot från HSB.

Ett bra komplement till lägenhetens brandvarnare
är en brandfilt och en brandsläckare.

Motioner till årsstämman

Renovering av gemensam el

Till stämman hade motioner inkommit från 7
medlemmar. Årsstämman beslutade att

Arbetet med att byta ut våra gemensamma
elledningar, lampor och el-centraler har börjat och
huvuddelen av arbetet på Ymsenvägen 1 är klart.
Arbetet kommer därefter att fortsätta på
Ymsenvägen 2. Arbetet innebär att vår elutrustning från 1948 byts ut och att belysningen
ersätts med energisnål LED-teknik. Det ger ett en
sänkt el-förbrukning viket gynnar miljön men även
föreningens långsiktiga ekonomi.

• Bifalla motionen om att upplåta 1-3
parkeringsplatser till bilpool.
• Anse motionen om åtgärder i källaren på
Ymsenvägen 3 som besvarad.
• Avslå motionerna om att ta bort cykelplatser
bakom Ymsenvägen 3 och ändring av
cykelrummen på Ymsenvägen 3 (2 motioner).
• Avslå motionerna rörande planering av utemiljön
(2 motioner).
• Bifalla motionen om att samla in e-postadresser
och att avslå motionen om kommunikation via
en app (2 motioner).
• Avslå motionerna om alternativt röstningsförfarande och alternativt deltagande på
stämman (2 motioner).
• Bifalla motionen om ett utökat välkomnande av
nya medlemmar.

El i våra lägenheter kommer inte att påverkas av
renoveringsarbetet. Mer information anslås i
respektive hus i anslutning till arbetet.

Ventilation på Ymsenvägen 3 och 5
Ventilationen på Ymsenvägen 3 och 5 är för
tillfället trasig. Självdragsdelen i ventilationen
fungerar och om ventilerna ovanför fönstret
öppnas fås en bättre ventilation. Tillfälligt
eldningsförbud gäller i våra öppna spisar.

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar styrelsen

Mer information finns på www.brfymsen.se

