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Mätarbyte fjärrvärme 17-21/8
Någon gång under vecka 34 kommer Fortum att
byta mätutrustning för vår fjärrvärme. Bytet
innebär ett avbrott i varmvattnet under en
halvtimme. Mer exakt tidpunkt vet vi inte.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Mobila miljöstationen 5/9
Mobila miljöstationen tar emot merparten av det
miljöfarliga avfallet vi inte får slänga i våra
sopbehållare eller som grovsopor. Lördag 5/9
kl 13.30 kommer mobila miljöstationen till
Hjälmarsvägen 26 (Årsta torg). Den kommer även
vara på Årsta torg onsdag 21/10 och lördag 24/10
under 2020. Läs mer på http://www.svoa.se/
Mer information fås på telefon 08-522 120 00

Com Hems tv blir digital 8/9

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.

Regler för cykel- och barnvagnsrum
Föreningen kommer uppdatera reglerna för
användningen av våra cykel- och barnvagnsrum.
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21

Snickerirummet
Ett arbete med att förbättra snickerirummet på
Sköntorpsvägen 18 har pågått under en tid och det
har blivit riktigt bra. Det är en grupp med Lotta
Lindvall, Sara Danielsson och Peter Sjögårde som
har gjort en fantastisk insats.

Fram till nu har utbudet av Com Hems tv-kanaler
varit både digital och analog, där några kanaler
varit digitala och andra analoga. Den 8 september
kommer Com Hem sluta sända analoga kanaler.
Redan nu finns kanalerna från 1 till 9 och 11 i
digital sändning. För att få in dessa i digitalt
format behöver en digital kanalsökning göras på
tvn. Digitala kanaler ger bättre bildkvalité.

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

Övergången kräver en tv som har en inbyggd
DVB-C-tuner eller en digitalbox som kan
omvandla Com Hems tv-signal till tvn.

Problem med hämtning av sopor

Mer information finns hos Com Hem
https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Grovsopor 18-20 september
Nästa tillfälle för grovsopor är den 18-20
september. Då kommer container för grovsopor
samt kärl för elskrot, batterier och glödlampor att
finnas på plats. Miljöfarligt avfall får inte placeras
i containern utan lämnas istället på Östberga ÅVC.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Ingen sommarfest
Föreningen har valt att inte genomföra någon
sommarfest i år utifrån rådande omständigheter.
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.

Arbetet med våra entréer
Arbetet med byte av våra entrépartier är planerat
till sista veckorna i oktober. Exakt tidpunkt för
arbetet och påverkan informeras längre fram.
Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70.

Föreningen har under sommaren haft problem med
hämtningen av både matavfall och hushållssopor
där Stockholm vatten & avfalls entreprenörer inte
har utfört hämtningen enligt planerat schema.
Problemen är under extra bevakning hos både
föreningen och Stockholm vatten & avfall.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

E-faktura, autogiro och Kivra
Det går nu att betala med e-faktura eller så kan du
ansluta 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 ”Mitt HSB”.
Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33.

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

www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

