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Byte av fjärrvärmerör

Ballongfest 12 juni

Föreningens sommarfest är planerad till lördag
24 augusti. Inbjudan kommer i augusti.

Fortum fortsätter arbetet med att byta
fjärrvärmerör längs Sköntorpsvägen och kommer
nu påbörja grävarbeten för att byta rör till
Ymsenvägen 5. I mitten av juni planeras de nya
rören anslutas till föreningen, Det innebär flyttning
av cyklar i cykelrummet och ett avbrott i värme
samt varmvatten under en dag. Mer information
om arbetet kommer anslås på våra anslagstavlor.

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19.

Boule i sommar

Gruppanslutning för bredband

Ymsens seniorer bjuder in alla medlemmar till
boule vid följande fyra tillfällen under sommaren
den 11/6, 9/7, 13/8 och 10/9. Varmt välkomna!

På medlemsmötet i april informerades om att
styrelsen undersöker möjligheterna för en
gruppanslutning av vårt bredband. För att undvika
extra kostnader bör du som medlem nu inte
nyteckna avtal för bredband, ip-telefoni eller
bredbands-tv innan ett avtal om gruppanslutning är
tecknat och föreningen har informerat om avtalet.

Onsdag 12 juni inbjuds alla medlemmar till knytis
och ballongfest i lekparken kl 18.00.
Kontaktperson är David Norell, 070-311 88 00.

Sommarfest 24 augusti

Kontaktperson är Eva Götell, 073-597 91 24.

Säsong för grillning
Säsongen för grillning är här. Grillning är inte
tillåten på våra balkonger, istället finns möjlighet
att grilla i anslutning till våra uteplatser.
Föreningens grillar finns i källaren på
Ymsenvägen 1 och 2.
Tänk på att visa hänsyn när du grillar samt att
rengöra grill och grillgaller efter användning.
Glöm inte heller att ställa tillbaka grillen när den
har svalnat och att plocka undan efter dig.
Du som grillar ansvarar för att inte brand uppstår
under och efter grillningen.
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.

Arbetet med våra entréer
Arbetet med bytet av våra entré- och källardörrar
fortsätter och ansökan om bygglov är inskickad till
Stockholms stad. Tidpunkter för arbetet och
påverkan för oss boende informeras löpande.
Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70.

Rensning i cykelrum, källare, vindar
En rensning av cyklar, pulkor, barnvagnar i
cykelställ och cykelrum kommer göras. Mer
information kommer på anslagstavlorna.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

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

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”.
Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33.

Förråd i källare och på vind
Våra förrådsutrymmen på vindar och i källare
erbjuder inte en lika god miljö som våra
lägenheter. Vår-sommar-höst med sin högre
luftfuktighet gör det olämpligt att förvara
exempelvis mjuka material som tyger och papper
men även andra organiska material i våra förråd.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Andrahandsuthyrning och Airbnb
Andrahandsuthyrning kräver föreningens tillstånd
och regleras av lag. Uthyrning via Airbnb eller
motsvarande korttidsuthyrning är inte tillåtet.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16.

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

www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

