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Mer information finns på www.brfymsen.se 

Kontaktperson för städning 

Eva Götell är föreningens kontaktperson med 

Städpoolen som ansvarar för städning hos oss. 

Meddela alltid Eva när det finns synpunkter 

kopplat till städningen. Det gör att Städpoolen blir 

informerade och det ger Eva samlad bild över 

arbetet med städningen.  

Kontaktperson är Eva Götell, 073-597 91 24. 

Trall i mangelrum 

Föreningen har beslutat att ta bort de trallar som 

finns i våra mangelrum. Det ger mer lättstädade 

och mer hygieniska mangelrum. En mindre trall 

kommer att finnas på väggen som kan tas ner för 

att användas vid behov. Efter användning sätts 

trallen åter upp på väggen för att ge ett mer 

lättstädat mangelrum. 

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

Julgranar 

Julgranar är grovsopor och kastas på Östberga 

återvinningscentral alternativt i föreningens 

container för grovsopor 19-23 januari. Då 

julgranen är grovsopor får den inte kastas i våra 

behållare för hushållssopor (molokar) och inte 

heller kastas ut från balkong eller fönster utifrån 

ett säkerhetsperspektiv.  

Läs om bra sätt att hantera julgranen på 

http://www.stockholmvatten.se/jul#!/julgranen  

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

En bil från Sunfleet hos oss 

Föreningens samarbete med Sunfleet ger oss en 

Volvo kombi från bilpoolen på föreningens 

parkering och rabatt som HSB-medlem vid 

anslutning till Sunfleet. För medlemmar med litet 

behov av bil ger bilpoolen med bil på vår 

parkering ett smidigt alternativ. Sunfleet tillämpar 

flera olika abonnemangsnivåer utifrån behov. Om 

bilen hos oss är upptagen finns alternativa bilar 

från Sunfleet vid Årsta torg och Gullmarsplan.  

Läs mer på https://www.sunfleet.com/ 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Ökat antal inbrott i Söderort 

Polisen informerar om att det fortfarande är en 

kraftig ökning av antalet anmälda inbrott i Årsta 

och i hela Söderort. Vi behöver gemensamt öka 

skyddet och göra Ymsen mer svårtillgängligt. Med 

enkla aktiviteter kan vi alla hjälpa till att göra det 

besvärligt för objudna gäster. 

 Var uppmärksam på aktivitet runt våra hus. 

 Lås källardörren när du går in och ut. 

 Kontrollera att entrédörren går igen och att 

ingen har mixtrat med låset. 

 Var uppmärksam på vem du släpper in i 

porten och släpp inte in obehöriga. Om någon 

vill följa med in - fråga om du kan hjälpa till 

eller presentera dig som att du utgår från att 

du möter en nyinflyttad och vill hälsa. 

 Lämna inte ut koden till andra än till de som 

du känner eller väntar på. 

 Vid misstanke om pågående inbrott, 

skadegörelse eller klotter ring 112. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Undvika råttor och skadedjur 

Att placera mat och bröd på marken utanför våra 

hus gör att råttor och andra skadedjur söker sig till 

våra hus. Det är därför inte tillåtet att lägga ut mat 

eller bröd runt våra hus. Mer information finns på 
http://www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Skadedjur-och-ohyra/  

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

Rensning på vindar och källare 

Under januari månad kommer gångar och 

gemensamma ytor att rensas från saker som inte 

ska finnas där. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Grovsopor 19-23 januari 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 19-23 januari. 

Då kommer container för julgranar och grovsopor 

samt kärl för elskrot, batterier och glödlampor att 

finnas på plats. 

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