
Ymsennytt 
 

Nummer 2 - 2016 

 

Mer information finns på www.brfymsen.se 

Klippning av häck 7 juli 

Vår häck vid parkeringen kommer att klippas 

torsdag den 7 juli. För att underlätta arbetet flyttar 

vi ut bilarna på båda sidor om häcken ca 1 meter. 

Kontakt är ADB fastighetsservice, 08-664 41 00. 

Sommarfest 25 augusti 

Torsdag den 25 augusti är det dags för föreningens 

sommarfest. Om vädret tillåter tänds grillarna 

klockan 18.00. Var och en tar med det man vill 

grilla så bjuder föreningen på dryck till alla som 

anmält sig senast 21/8. Anmälan kommer att delas 

ut till alla hushåll. Välkomna! 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Grillning 

Säsongen för grillning är här. Grillning är inte 

tillåten på våra balkonger, istället finns möjlighet 

att grilla i anslutning till våra uteplatser. 

Föreningens grillar finns i källaren på 

Ymsenvägen 1 och 2.  

Tänk på att visa hänsyn när du grillar samt att 

rengöra grill och grillgaller efter användning. 

Glöm inte heller att ställa tillbaka grillen när den 

har svalnat och att plocka undan efter dig. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Arbete vid parkeringen 

Ett fuktgenomslag vid garaget på Ymsenvägen 3 

kommer att åtgärdas under juli-augusti. Under en 

del av arbetet kommer parkeringen närmast 

garaget att behöva stängas av. Mer information 

kommer till berörda.  

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

Renovering av gemensam el 

Arbetet med att byta ut våra gemensamma 

elledningar, lampor och el-centraler är nu till 

huvuddel klart. Några delar av arbetet kvarstår att 

göra i alla hus vilket kommer göras efter 

sommaren. 

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

Ventilation på Ymsenvägen 3 & 5 

Ventilationen på Ymsenvägen 2, 3 och 5 är åter i 

gång. Fortfarande kvarstår injustering och enstaka 

åtgärder på Ymsenvägen 3 och 5. På Ymsenvägen 

2 pågår arbetet med ventilationen. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Bilpool 

På föreningens årsstämma i november togs beslut 

att upplåta en parkeringsplats för en bil från en 

bilpool. Arbetet med det pågår och mer 

information kommer efter sommaren. 

Kontaktperson är Joakim Groth, 070-781 14 97. 

Stöd till valberedning 

Pga av flytt från föreningen är nu Anna ensam 

valberedare i ett arbete där två eller fler ger bäst 

effekt. Vi söker därför någon som kan stötta Anna 

i arbetet som valberedare.  

Kontaktperson är Anna Nilsson, 070-741 98 93. 

Kontaktpersoner  

Varje hus har en representant från styrelsen som 

tillsammans med vår fastighetsförvaltning är 

tillgänglig för frågor eller funderingar avseende 

din lägenhet.  

Ymsenvägen 1 Micael Erixon 
ledamot1@brfymsen.se telefon 070-812 66 21 

Ymsenvägen 2 Joakim Groth 
joakimhgroth@gmail.com  telefon 070-781 14 97 

Ymsenvägen 3 Johan Sangell 
sekreterare@brfymsen.se   telefon 070-832 25 57 

Ymsenvägen 5 Hans Olson 
hans.olson@opcab.se telefon 070-722 90 19 

Sköntorpsvägen 18 Liv Andersson 
livandersson@yahoo.com  telefon 076-222 35 02 

 

En riktigt skön sommar 

önskar styrelsen 
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