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Säsongens sista boule 10 september

Ymsens sommarfest

Ymsens seniorer bjuder in alla medlemmar till
säsongens sista boule 10/9. Varmt välkomna!
Kontaktperson är Eva Götell, 073-597 91 24

Stort tack till alla som var med och gjorde 24/8 till
en riktigt trevlig sommarfest. En handfull bilder
från sommarfesten finns på föreningens Instagram.
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21

Grovsopor 13-16 september
Nästa tillfälle för grovsopor är 13-16 september.
Då kommer containern vara avsedd för grovsopor
och finnas på plats. Även säck för el-skrot samt
kärl för glödlampor och batterier kommer finnas
på plats. Miljöfarligt avfall och kemikalier får inte
placeras i containern utan får endast lämnas på
Östberga ÅVC eller till mobila miljöstationen.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Loppis 15 september
Söndag den 15 september är det loppis mellan kl
11 och 15. För mer information se separat anslag.
Kontakt är Anna, amk.nilssonmalmstrom@gmail.com

Medlemsmöte 19 september
Torsdag 19 september kl 19.00 är det
medlemsmöte i föreningslokalen. Föreningens
arbete med utsortering av matavfall och fukt i våra
källare är huvudämnen för mötet denna gång. Med
på agendan är också kommande rensning i våra
cykel- och barnvagnsrum. Mötet ger även
möjlighet att träffa valberedningen, grannar och
styrelsen. Välkommen!
Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

Sista dag för motioner 30 september
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
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Årsstämma tisdag 26 november
Föreningens årsstämma kommer att vara den 26
november på ny plats då stadsteatern använder
Folkets hus. Kallelse kommer i oktober.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Inventering av skåp i hobbyrum
Alla medlemmar som idag har ett skåp i
hobbyrummet kompletterar med namn och hus på
uppsatt tejp på skåpets dörr senast 30 september.
Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

Byte av fjärrvärmerör
Fortums arbete med att byta fjärrvärmerör runt oss
är nu i sin slutfas men arbetet kommer pågå under
ytterligare ett antal veckor. Bytet av värmerör till
Ymsen är klart. Höstens fortsatta arbete kan leda
till avbrott i värme och varmvatten under en dag.
Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19.

Vattenskada
I början av sommaren grävdes en vattenledning på
Sköntorpsvägen av vilket orsakade en omfattande
vattenskada i källaren på Ymsenvägen 5. Arbetet
med sanering och återställning efter denna skada
inleds under vecka 37 och pågår under hösten.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Obligatorisk ventilationskontroll
Nu är det åter dags att genomföra en obligatorisk
ventilationskontroll (sk OVK) och det är planerat
att genomföras under hösten. Vid en OVK
kommer luftflödet att mätas i alla lägenheters
ventiler för frånluft och tillgång till alla lägenheter
kommer behövas under detta arbete.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Byte av huvudledningar för el
Föreningen har under ett par år arbetat med att
renovera all el i våra hus och nu dags att byta
huvudledningarna till våra lägenheter med 1 rum
och kök. Dessa el-ledningar kommer bytas under
oktober och november. Alla ettor på Ymsenvägen
1, 3 och 5 berörs av detta arbete.
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

