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Kontaktpersoner för våra hus

Mobila miljöstationen tar merparten av det
miljöfarliga avfallet vi inte får slänga i våra
molokar eller som grovsopor. Tisdag 15 januari
kommer mobila miljöstationen till Hjälmarsvägen
26 (Årsta torg) samt till Gullmarsplan. Den
kommer även vara i Årsta tisdagarna 17/4, 15/8
och 24/10 under 2019. Läs mer på
http://www.stockholmvattenochavfall.se/

Varje hus har en representant från styrelsen som
tillsammans med vår fastighetsförvaltning är
tillgänglig för frågor eller funderingar avseende
din lägenhet.
Ymsenvägen 1

Micael Erixon

ledamot1@brfymsen.se

telefon 070-812 66 21

Ymsenvägen 2

Eva Götell

eva.gotell@gmail.com

telefon 073-597 91 24

Ymsenvägen 3

Johan Sangell

Grovsopor 19-20 januari

sekreterare@brfymsen.se

telefon 070-832 25 57

Nästa tillfälle för grovsopor är den 19-20 januari.
Då kommer container för grovsopor och julgranar
att finnas på plats tillsammans med en säck för
el-avfall. Julgranar får endast kastas i föreningens
container, vid samlingsplatsen på Vättersvägen
eller på Östberga ÅVC. Miljöfarligt avfall lämnas
på Östberga ÅVC eller till mobila miljöstationen

Ymsenvägen 5

Hans Olson

hans.opcab@gmail.com

telefon 070-722 90 19

Sköntorpsvägen 18

Peter Sjögårde

peter.sjogarde@gmail.com

telefon 070-461 55 90

Mer information fås på telefon 08-522 120 00.

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

Arbetsgrupp för matavfall
En arbetsgrupp kommer att starta för att titta på
möjligheterna att få en utsortering av matavfall
utifrån motionen på årsstämman. Motionen finns
presenterad i föreningens årsredovisning som
delades ut i november.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Arbetet med våra fönster
Tredje veckan i december blev arbetet med våra
fönster helt klart på Sköntorpsvägen 18 och den 7
januari kom leveransen av fönster till Ymsenvägen
1 och 2 från fabriken. Nu har arbetet med fönstren
börjat på både Ymsenvägen 1 och Ymsenvägen 2
med de två arbetslag som arbetar här. Arbetet i 1an
och 2an kommer pågå fram till vecka 9 för att
fortsätta från vecka 8 på Ymsenvägen 3 och
Ymsenvägen 5. Tisdag 5/2 genomförs
informationsmöte för boende i de två sista husen.
Mer information kommer löpande på anslagstavlan
i aktuellt hus och som avisering i våra brevlådor
inför besök, arbete eller besiktning.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16.

Byte av fjärrvärmerör i gatan
Fortum kommer att fortsätta arbetet med att byta
fjärrvärmerör längs Sköntorpsvägen och under
kvartal 1 är det dags för arbetet mellan ICA och
busshållplatsen vid Ymsenvägen. Arbetet omfattar
sprängning och det kan upplevas som obehagligt.
Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19.

Låsa källardörrar - del av skalskydd
Vi haft en ökning av skadegörelse och antalet
oönskade besök. Lås i entréer förstörts för att ge
tillgång till våra hus och vi har haft flera försök att
bryta sig in i cykelkällare. Alla behöver hjälpa till
att alltid låsa källardörrar och inte släppa in
obehöriga i våra trapphus. Tänk även på att inte
lämna 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.

Skador efter Alfrida
Stormen Alfrida gav föreningen skador på stuprör,
olika plåtar och ett par träd. Tallen mellan
Ymsenvägen 3 och 5 tappade sitt rotfäste och togs
ner akut. Kontakta ADB Fastighetsservice om ni
ser ytterligare skador på husen efter stormen.
Kontakt är ADB fastighetsservice, 08-664 41 00.

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

www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

