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Kontaktpersoner för våra hus

Våra hissdörrar

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

Föreningen betalar årligen onödiga och mycket
pengar för åtgärder efter att det kommit grus i
golvlisten vid hissdörrarna. Hjälp gärna till att ta
bort grus eller små sten om du ser det.

Ymsenvägen 1

Micael Erixon

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33.

ledamot1@brfymsen.se

telefon 070-812 66 21

Ymsenvägen 2

Christian Ernst

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

Ymsenvägen 3

Johan Sangell

sekreterare@brfymsen.se

telefon 070-832 25 57

Ymsenvägen 5

Joakim Groth

joakimhgroth@gmail.com

telefon 076- 695 43 44

Sköntorpsvägen 18

Daniel Fried

dar.fried@gmail.com

telefon 070-459 43 93

Kontroll av fönsterlister
Den planerade kontrollen och åtgärder av
fönsterlisterna kommer att genomföras i slutet av
april och under maj. Akuta problem med
fönsterlister och balkongdörrar åtgärdas av
entreprenören innan dess. Mer information
kommer inför arbetet.
Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19.

Träningsredskap i pingisrummet

Säkerhet för våra barn
För att slippa olyckliga händelser behöver vi tänka
på ett par saker. Fontänen, sopbehållarna,
tvättstugorna, mangelrummen, containern för
grovsopor inte är en plats för lek och en plats där
man som barn är utan förälders sällskap. Tänk på
 Fontänens hala stenar gör att man halkar. Det är
därför en plats för våra fåglar men inte för barn.
 Sopbehållarna är inte avsedda för lek eller som
klättertorn. Att hamna i en vecka gammalt
matavfall vill ingen.
 Vår container för grovsopor är fylld med vass
metall, trasigt glas samt rostig spik och får
därför inte användas för sakletning eller en plats
att vistas på för barn utan förälders sällskap.
 För att undvika olyckor med barn i tvättstugor,
mangelrum och torkrum är dessa rum olämpliga
för barn utan förälders sällskap. Dessa rum ska
låsas när rummet lämnas och efter avslutad
användning.

Sedan ett antal år finns förutom pingisbord och
darttavla två träningsmaskiner i pingisrummet som
föreningen inte har ställt dit. Dessa två
träningsmaskiner är nu i ett så dåligt skick att
föreningen har för avsikt att skrota dessa. Är det
någon som äger dem, kontakta Micael före 15/3.

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

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21

Kontaktperson är Maj Söderman, 073-233 44 29.

Brandskyddsgenomgång

Tillgång till Com Hem play

Föreningen har till uppgift att arbeta med ett
systematiskt brandskydd. En del i det är att
säkerställa att inga lösa saker finns i våra entréer
och i våra utrymningsvägar. För källare och vindar
innebär det att inga saker får finnas i källar- eller
vindsgångar.

I föreningens avtal med Com Hem ingår
grundutbudet i Com Hem play för alla hushåll i
Ymsen. Det innebär att vi har tillgång
grundkanalerna via appen Com hem play på en
mobil eller surfplatta.

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90.

Mer information finns hos Com Hem
https://www.comhem.se/tv/play-grundutbud

Seniorklubben
Seniorklubben har för tillfället inga aktiviteter men
ser fram emot kommande utefika i fint vårväder
när möjlighet ges för det.

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

www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

