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Grovsopor 16-20 januari
Nästa tillfälle för grovsopor är den 16-20 januari.
Då kommer container för grovsopor och julgranar
samt kärl för elskrot, batterier och glödlampor att
finnas på plats. Julgranar får endast kastas i
föreningens container eller på Östberga ÅVC.
Miljöfarligt avfall får inte placeras i containern
utan lämnas istället på Östberga ÅVC.

Arbetet med våra entréer
Upphandling inför arbetet med bytet av våra entréoch källardörrar pågår. Tidpunkter för arbetet och
påverkan för oss boende informeras löpande.
Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70.

Status för TV 4 via Com Hem

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

Avtalsdiskussioner mellan Com Hem och TV 4 för
sändningsrättigheter pågår fortfarande. Vissa delar
visas sedan en tid tillbaka men inte alla kanaler.

OVK från 20 januari och framåt

Information https://www.comhem.se/kundservice

Obligatorisk ventilationskontroll(OVK) genomförs
i alla bostadshus vart sjätte år. Företaget AirCano
kommer genomföra OVK på föreningens uppdrag
med start den 20 januari. I alla entréer finns
separat anslag med preliminära datum för arbetet i
respektive hus. Avisering inför arbetet med
praktisk hantering delas ut en vecka innan start.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Rensning i cykel och barvagnsrum

Autogiro och Kivra
Du kan 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 ”Mitt HSB”.
Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33.

Tider för renovering

Föreningen har under oktober och november
genomfört rensning i alla cykel- och barnvagnsrum. Ett större antal cyklar och andra saker har
flyttats från cykel- och barnvagnsrummen.

Renovering där arbete med maskiner och slag är
en del av arbetet får ske vardagar 7.00 till 19.00
och lördagar 10.00 till 18.00. Under övriga tider
och på söndagar får arbetsmoment som inte låter
pågå, exempelvis målning.

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21

Hobbyrummet

Kontaktpersoner för våra hus

Arbetet med att tillgängliggöra och förbättra
hobbyrummet har påbörjats. Alla medlemmar som
idag har ett skåp i hobbyrummet behöver
säkerställa att skåpet är märkt med namn och hus
innan den 25 januari.

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

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

ledamot1@brfymsen.se

telefon 070-812 66 21
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Eva Götell

eva.gotell@gmail.com

telefon 073-597 91 24
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Johan Sangell

sekreterare@brfymsen.se

telefon 070-832 25 57
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Hans Olson

hans.opcab@gmail.com

telefon 070-722 90 19
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Christian Ernst

Gruppanslutning för bredband
Arbete med att upphandla gruppanslutning av
bredband från 1 juni 2020 pågår. För att undvika
extra kostnader bör du som medlem inte teckna
avtal för bredband, ip-telefoni eller bredbands-tv
som sträcker sig efter 1 juni.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16.

christian.ernst@hotmail.com telefon 073-623 09 70

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

www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

