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Valberedning

Föreningens årsstämma hölls i Årsta Folkets hus
den 26 november 2018. På stämman deltog
medlemmar från 51 lägenheter.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks
igenom, stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet
och valberedningens förslag till ny styrelse antogs.

På stämman valdes David Norell, Ymsenvägen 2
och Maria Wilbois, Ymsenvägen 1 till föreningens
valberedning.
Kontaktperson är David Norell, 070-311 88 00.

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Arbetet med våra fönster har startat på
Sköntorpsvägen 18 och är planerat att vara slutfört
där till julhelgen. Efter nyår startar arbetet på
Ymsenvägen 1 och 2. Mer information kommer
löpande på anslagstavlan i aktuellt hus och som
avisering i våra brevlådor inför besök eller arbete.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16.

Styrelsens sammansättning
Efter årsstämman och årets konstituerande
styrelsemöte är styrelsens sammansättning
följande för innevarande verksamhetsår.
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I styrelsen ingår även Anton Printz som ledamot
från HSB.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Motioner till årsstämman
Till stämman hade en motion och årsstämman
beslutade att bifalla motionen om utsortering av
matavfall med tillägget att en arbetsgrupp tillsätts
för att arbeta fram den bästa lösningen.
Motionen finns presenterad i föreningens
årsredovisning som delades ut i november.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Revisorer
Till föreningsvald revisor valdes Bengt Modigh,
Sköntorpsvägen 18 och som revisorssuppleant
valdes Johanna Karlsson, Ymsenvägen 1. Den
föreningsvalde revisorn arbetar tillsammans med
revisionsfirman Borevison som HSB Stockholm
utsett som part i arbetet med föreningens revision.
Kontaktperson är Bengt Modigh, 076-247 86 00.

Arbetet med våra fönster

Arbetet med våra entréer
Under vintern kommer planering och förberedelsearbetet att fortsätta inför bytet av våra entré- och
källardörrar. Arbetet är planerat att utföras efter
pågående arbete med fönster.
Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33.

Byte av fjärrvärmerör i gatan
Fortum kommer att fortsätta arbetet med att byta
fjärrvärmerör längs Sköntorpsvägen och efter nyår
påbörjas arbetet mellan ICA och busshållplatsen
vid Ymsenvägen. Boende erbjuds besiktning innan
kommande sprängningsarbeten för att enklare
kunna säkerställa eventuella skador orsakade av
sprängningarna som genomförs under arbetet.
Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19.

Grovsopor 19-20 januari
Nästa tillfälle för grovsopor är den 19-20 januari.
Då kommer container för grovsopor att finnas på
plats. Julgranar får endast kastas i föreningens
container eller på Östberga ÅVC. Miljöfarligt
avfall lämnas på Östberga ÅVC.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Kontroll av brandvarnare
Alla medlemmar uppmanas att inför advent och
julhelg kontrollera funktionen i lägenhetens
brandvarnare och vid behov byta batteri i dessa.
Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

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

www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

