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Föreningen får nya stadgar
På Ymsens extra föreningsstämma 13 mars
beslutades att anta förslaget till nya stadgar. Då ett
första beslut togs om nya stadgar på årsstämman i
november har vi nu 2 stämmobeslut om att anta
nya stadgar, vilket är det som krävs. De nya
stadgarna gäller efter att de är registrerade hos
bolagsverket.
Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070- 568 80 33.

Mobila miljöstationen 11 april
Mobila miljöstationen tar merparten av det
miljöfarliga avfallet vi inte får slänga i våra
molokar eller som grovsopor. Tisdag 11 april
kommer mobila miljöstationen till Hjälmarsvägen
26 (Årsta torg) samt till Gullmarsplan. Läs mer på
http://www.stockholmvattenochavfall.se/
Mer information fås på telefon 08-522 120 00.

Grovsopor 20-24 april

Datum att skriva in i kalendern
Följande datum planerade för föreningens
gemensamma aktiviteter.
 Ballongfest i lekparken torsdag 1 juni
 Sommarfest torsdag 24 augusti
 Grovsopor 14-18 september
 Årsstämma måndag 27 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.

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 in till
styrelsen. Mer information kan fås av Hans Olson.

Nästa tillfälle för grovsopor är den 20-24 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 Hans Olson, 070-722 90 19.

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

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Vårens städdag 22 april

Kontaktpersoner

Lördag den 22 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!

Varje hus har en representant från styrelsen som
tillsammans med vår fastighetsförvaltning är
tillgänglig för frågor eller funderingar avseende
din lägenhet.

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.

Ymsenvägen 2
Eva Götell
eva.gotell@gmail.com telefon 073-597 91 24

Medlemsmöte 27 april

En bil från Sunfleet hos oss
Föreningens samarbete med Sunfleet ger oss en
Volvo kombi från bilpoolen på föreningens
parkering. Läs mer på https://www.sunfleet.com/

Ymsenvägen 1

Micael Erixon

ledamot1@brfymsen.se

telefon 070-812 66 21

Torsdag den 27 april kl 19.00 är det medlemsträff i
föreningslokalen. Medlemsmötet ger möjlighet att
träffa grannar, styrelsen och valberedningen samt
att ställa frågor om pågående aktiviteter.
Välkommen!

Ymsenvägen 3

Johan Sangell

Kontaktperson är Liv Andersson, 0762-22 35 02.

livandersson@yahoo.com telefon 076-222 35 02

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

Mer information finns på www.brfymsen.se

