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Systematiskt brandskyddsarbete

Sommarfesten 8/9
Många medlemmar kom och gjorde Ymsens
sommarfest till en riktigt trevlig eftermiddag och
kväll. Även vädret bjöd på en fin sensommardag.
Bilder från sommarfesten finns på föreningens
hemsida – www.brfymsen.se
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.

Rapport från medlemsmöte 19/9
På medlemsmötet 19 september berättade Peter för
en fullsatt föreningslokal om föreningens viktiga
arbete med brandskydd. Peter leder föreningens
arbete med brandskydd och han berättade om vad
föreningen har gjort och kommer arbeta med
löpande kopplat till brandskyddet samt även
berättade vad varje medlem behöver göra och
tänka på när det gäller vårt gemensamma
brandskydd.

Ett viktigt område för föreningen är vårt arbete
med brandskyddet. Ett systematiskt arbete med
brandskyddet innebär att
 att husen ska vara försedda med utrustning och
ha funktioner för ett bra brandskydd,
 att alla medlemmar vet vad som gäller och hur
vi alla ska göra förebyggande och vid en brand
 samt att brandskyddet regelbundet följs upp och
kontrolleras.

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

I våra hus finns nu självlåsande lås med vred och
dörrstängare på alla dörrar till källare och vindar
från trapphusen, det finns brandsläckare i
tvättstugor och brandvarnare i gästrum och
föreningslokal. Till det behöver alla säkerställa att
inga lösa saker finns i våra trapphus, entréer och
utrymningsvägar. Det gör att barnvagnar,
tidningar, böcker eller saker som bortskänkes inte
får placeras i våra entréer. Det får inte heller
finnas mattor, skor eller sparkcyklar i trapphuset.

Årsstämma måndag 26/11

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

Föreningens verksamhetsår är slut och årets
föreningsstämma är måndag den 26 november
klockan 19.00 i Årsta Folkets hus. Kallelse
kommer att sättas upp på våra anslagstavlor och
anmälan kommer delas ut i brevlådorna
tillsammans med årsredovisningen i november.

Arbetet med våra fönster

Alla som anmält sig senast 19/11 bjuds på lättare
förtäring efter stämman.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Autogiro och Kivra
Nu kan du direktansluta dig till autogiro för att
betala månadsavgiften. Du anmäler dig för
autogiro via din internetbank och du kan välja att
få dina avier digitalt via Kivra eller via
inloggningen på HSB ”Mitt HSB”.
Sedan en tid tillbaka är det möjligt att logga in på
Mitt HSB med mobilt BankID, vilket bidrar till en
säkrare inloggning och minimerar risken med
bortglömda lösenord.
Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33.

Efter medlemsmöte och extra stämma har ett avtal
tecknats med Fog & fönsterservice för arbetet med
våra fönster. Arbetet med en referenslägenhet har
påbörjats där vi kontrollerar att allt blir som tänkt.
Under november kommer sedan arbetet startas
med etablering av ”byggarbetsplatsen” och arbetet
startar då med fönstren på Sköntorpsvägen 18.
Planeringen är att arbetet fortsätter efter nyår på
Ymsenvägen 1 och 2 och därefter på Ymsenvägen
3 och 5 från sportlovet. Mer information kommer
inom kort i alla brevlådor och på hemsidan.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16

Lokal på Ymsenvägen 3
En stenmangel har flyttats från ett av rummen i
källaren på Ymsenvägen 3 och då finns nu en lite
större tom lokal. Bäst är om den kan användas av
alla medlemmar och vi tar gärna emot förslag från
våra medlemmar på hur denna lokal ska användas.
Skicka era förslag till selmas.privat@gmail.com.
Kontaktperson är Selma Salkic, 072-584 44 85.

Mer information, bilder och diskussion finns på hemsidan, instagram och facebook
www.brfymsen.se

www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

