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Grovsopor 14-18 september
Nästa tillfälle för grovsopor är den 14-18/9. 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.

Bytar- och loppisdag 17/9
Den 17/9 är det bytar- och loppisdag mellan kl 11
och 15. För mer information se separat anslag.
Kontakt är Anna, amk.nilssonmalmstrom@gmail.com

Systematiskt brandskyddsarbete
Föreningen är skyldiga att arbeta med ett
systematiskt brandskydd och det arbetet har
påbörjats. En första del i det arbetet att säkerställa
att inga lösa saker finns i våra entréer och
utrymningsvägar. Det gör att inga tidningar,
böcker eller andra saker som skänkes får placeras i
våra entréer. Under sommaren har även lås ersatts
med vred på källardörrar och under hösten
kommer besiktningar att börja genomföras.
Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

Bilpool – synpunkter

Sista dag för inlämnade av motioner inför
årsstämman är 30 september. Motioner lämnas i
brevlådan på Ymsenvägen 3 ½ tr eller skickas till
sekreterare@brfymsen.se

Styrelsen kommer att utvärdera samarbetet
bilpoolen och användningen av bilen från
bilpoolen. I arbetet med utvärderingen ta vi gärna
emot synpunkter på servicen att det finns en bil
från Sunfleet hos oss. Maila dina synpunkter till
sekreterare@brfymsen.se

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Ventilation på Ymsenvägen 1 och
Sköntorpsvägen 18

Tyck till om Årstaskogen

Sista dag för motioner 30 september

Arbetet med ventilationen på Ymsenvägen 1 och
Sköntorpsvägen 18 fortsätter i september. Då
kommer tillgång till alla lägenheter att behövas vid
flera tillfällen när rensning och injustering
genomförs. HA ventilation är föreningens
entreprenör och de ansvarar även för avisering.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Sommarfesten
Många medlemmar, både gamla och nya kom och
gjorde Ymsens sommarfest till en riktigt trevlig
kväll. Även vädret bjöd upp till en fin
sensommarkväll. Några bilder från sommarfesten
finns under bilder på föreningens hemsida –
www.brfymsen.se
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.

Brf Ymsen på Instagram
För användare av Instagram finns nu föreningen på
Instagram som brf_ymsen.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16

Stockholms stad inbjuder alla att tycka till om
Årstaskogen. Synpunkter lämnas på
www.stockholm.se/arstaskogen senast den 17/9.
Kontakt är Hampus Olesund, 08-508 266 55.

Fontänen är olämplig för lek
Fontänens rörelse och ljud bjuder in till närhet.
Dock är de fuktiga stenarna hala och de orsakar
lätt fall, blåmärken och skador. Det gör fontänen
olämplig för lek.

Föreningens kommande jubileum
Föreningen fyller jämt 2018 och styrelsen söker
medlemmar som vill engagera sig i arbetet med
firandet av föreningen.
Kontaktperson är Liv Andersson, 0762-22 35 02.

Låsa källardörrar
Vid in- och utpassering genom källarna behöver vi
låsa de källardörrar vi passerar för att undvika
objudna gäster och för att slippa inbrott i våra
källarförråd.
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.

Mer information finns på www.brfymsen.se

