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Medlemsmöte 14 april 

Torsdag den 14 april kl 19.00 är det medlemsträff i 

föreningslokalen. Styrelsen informerar då om 

allmänna saker och om vårt miljöarbete med en 

avslutande frågestund. Välkommen! 

Kontaktperson är Liv Andersson, 0762-22 35 02. 

Vårens städdag 23 april 

Lördag den 23 april är det dags för städdag. Vi 

samlas på baksidan av Ymsenvägen 3 vid  

10-tiden. Där finns redskap att låna och vi får 

instruktioner av trädgårdsgruppen. Efter lite flitigt 

arbete återsamlas vi runt 13-tiden för gemensam 

fika och grillad korv. Välkommen! 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Grovsopor 21-25 april 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 21-25 april. Då 

kommer container för grovsopor och kärl för 

elskrot, batterier och glödlampor att finnas på 

plats. Miljöfarligt avfall får inte kastas som 

grovsopor utan lämnas istället på Östberga ÅVC 

eller till mobila miljöstationen.  

Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16. 

Mobila miljöstationen 

Mobila miljöstationen tar merparten av det 

miljöfarliga avfallet vi inte får slänga i våra 

molokar eller som grovsopor. Tisdag 12 april 

kommer mobila miljöstationen till Hjälmarsvägen 

26 (Årsta torg) samt till Gullmarsplan. Mer 

information finns på www.stockholm.se  

Datum att skriva in i kalendern 

Följande datum planerade för föreningens 

gemensamma aktiviteter. 

 Ballongfest i lekparken torsdag 2 juni 

 Sommarfest torsdag 25 augusti 

 Grovsopor 15-19 september 

 Årsstämma måndag 28 november 

Dessa datum är preliminära, inte minst dagen för 

sommarfesten som är väderberoende. Mer info 

kommer i anslutning till respektive aktivitet. 

Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16. 

Ny partner för städning 

Vi önskar Städpoolen varmt välkommen som 

föreningens nya partner för städning av våra 

trapphus och entréer. Städning kommer att ske på 

tisdagar och torsdagar. Städpoolen har börjat sitt 

uppdrag och flera av oss har redan mött våra nya 

resurser för denna viktiga uppgift. 

Kontaktperson är Sara Danielsson, 070- 949 4110. 

Inglasning av balkonger 

Föreningen har nu fått bygglov beviljat för 

inglasning av balkonger. Det innebär att de 

medlemmar som vill kan bekosta en inglasning av 

sin balkong utifrån de villkor som finns i 

bygglovet. Ett av villkoren är att breda 

aluminiumprofiler skall användas på inglasningen. 

Innan en inglasning kan göras måste en 

kontrollplan upprättas och skickas in till styrelsen. 

Mer information kommer att läggas upp på 

föreningens hemsida och kan även fås av Hans 

Olson.  

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Renovering av gemensam el 

Arbetet med att byta ut våra gemensamma 

elledningar, lampor och el-centraler pågår nu på 

Ymsenvägen 5. Arbetet kommer därefter att 

fortsätta på Ymsenvägen 3. Arbetet innebär att vår 

el-utrustning 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.  

Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16. 

Ventilation på Ymsenvägen 3 & 5 

Ventilationen på Ymsenvägen 3 och 5 är åter i 

gång. Fortfarande kvarstår en del åtgärder innan en 

injustering av ventilationen kan göras för att få 

bästa funktion. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Rensning i cykelrum 

Rensningen av cyklar, pulkor, barnvagnar i 

cykelställ och cykelrum fortsätter under våren. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 
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