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Sommarfest 25 augusti 

Glöm inte att anmäla er till sommarfesten torsdag 

den 25 augusti. Anmälningsblankett är utdelad till 

alla hushåll och den lämnas i föreningens brevlåda 

på Ymsenvägen 3 senast måndag 21/8.  

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Medlemsträff 21 september 

Onsdag den 21 september kl 19.00 är det 

medlemsträff i föreningslokalen. Styrelsen 

informerar då om arbetet med att uppdatera våra 

stadgar och vår ekonomi med en avslutande 

frågestund. Välkommen! 

Kontaktperson är Liv Andersson, 0762-22 35 02. 

Ballongfesten 2/6 

Nu finns bilder från ballongfesten den 2/6 under 

Bilder på vår hemsida – www.brfymsen.se  

Administrera bokning av gästrum 

Pia Sandstedt har under lång tid skött hanteringen 

av våra gästrum och vår föreningslokal med stor 

flit och på ett utmärkt sätt. Nu har emellertid Pia 

kommit dit att hon vill lägga mer tid på annat och 

vill avsluta det arbetet.  

Vi söker därför någon som har intresse och vill 

avsätta tid för att driva föreningens arbete med att 

administrera lån av gästrum. Om du känner att det 

vore intressant kontakta P-M Andersson.  

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

Valberedning 

Pga av flytt från föreningen är nu Anna ensam 

valberedare i ett arbete där två eller fler ger bästa 

effekt. Vi söker därför någon som kan stötta Anna 

i arbetet som valberedare.  

Kontaktperson är Anna Nilsson, 070-741 98 93, 

amk.nilssonmalmstrom@gmail.com 

Ventilation på Ymsenvägen 2, 3 & 5 

Ventilationen på Ymsenvägen 2, 3 och 5 är åter i 

gång. Arbetet med injustering och kanalrensning 

fortsätter i augusti-september. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Arbete vid parkeringen 

Ett fuktgenomslag vid garaget på Ymsenvägen 3 

kommer att åtgärdas under juli-september. Under 

ett par veckor kommer parkeringen närmast 

garaget att behöva stängas av. Mer information 

kommer till berörda.  

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

Inglasning av balkonger 

Föreningen har bygglov för inglasning av 

balkonger med glas på breda aluminiumprofiler. 

Profillös inglasning som exempelvis Lumon och 

Nordiska profilsystem erbjuder kan inte användas 

för inglasning. Innan inglasning påbörjas behöver 

en sk kontrollplan upprättas och skickas till 

styrelsen. Mer information kan fås av Hans Olson.  

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Namn på ytterdörr 

För att få rätt namn på brevlådan och på porttavlan 

kontaktar ni ADB fastighetsservice. 

Kontakt är ADB fastighetsservice, 08-664 41 00. 

Grovsopor 15-19 september 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 15-19 

september. Då kommer en container för grovsopor 

och kärl för elskrot, batterier och glödlampor att 

finnas på plats. Miljöfarligt avfall får inte kastas 

som grovsopor utan lämnas på Östberga ÅVC.  

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

Rensning i cykelrum, källare, vindar 

Rensningen av cyklar, pulkor, barnvagnar i 

cykelställ och cykelrum fortsätter tillsammans med 

rensning i gångar på vindar och i källare inför 

grovsoporna i september. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.  

Boendeparkering i Årsta 

Staden har beslutat införa boendeparkering i bl a 

Årsta. Taxan blir 500 kr/månaden, 35 kr/dygn och 

10 kr/timmen. Avgift införs successivt i de nya 

områdena. Skyltning inleds den 1 september i 

Hammarbyhöjden och Ekhagen. Därefter fortsätter 

arbetet i Årsta och Traneberg. Mer information 

finns på  www.stockholm.se/parkeringsplanen  
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