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Fönsterkontroll den 3 till 7 maj 

Under vecka 18 kommer föreningens alla fönster 

kontrolleras och servas. Då kommer även alla 

trasiga gummilister och andra garantifel att 

åtgärdas. Detta är enda tillfället för denna aktivitet 

och därför måste alla lägenheter vara tillgängliga 

aktuell dag genom att man är hemma eller att 

nyckeln lämnas i förväg. Arbetet i våra hus 

kommer göras enligt följande planering. 

Måndag 3 maj Sköntorpsvägen 18 

Tisdag 4 maj Ymsenvägen 2 

Onsdag 5 maj Ymsenvägen 1 

Torsdag 6 maj Ymsenvägen 3 

Fredag 7 maj Ymsenvägen 5 

Mer information och hur nycklar hanteras kommer 

senare i information från Fog & Fönster. 

Kontrollera gärna alla fönster och notera 

eventuella fel inför genomgången.  

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Grovsopor 7-9 maj 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 7-9 maj. Då 

kommer container för grovsopor samt kärl för 

elskrot, batterier och glödlampor att finnas på 

plats. Miljöfarligt avfall för inte placeras i 

containern utan lämnas istället på Östberga ÅVC. 

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

Vårens städdag 8 maj 

Lördag den 8 maj är det dags för städdag. Vi 

samlas på baksidan av Ymsenvägen 3 vid  

10-tiden. Där finns redskap att låna och vi får 

instruktioner av trädgårdsgruppen. Välkommen! 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Arbetet med källardörrar  

Arbetet med byte av våra källardörrar är planerat 

att göras innan sommaren. Mer info kommer. 

Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70. 

Seniorklubben 

Seniorklubben träffas åter för en gemensam fika 

tisdagar klockan 11 vid boulebanan vid bra väder. 

Eldningsförbud i Stockholms stad 

Inom Stockholms stad råder normalt generellt 

eldningsförbud. Det gör att endast grillning med 

kol eller gasol i en grill är tillåtet och att tillfälligt 

iordninggjorda eldstäder inte för användas för att 

göra upp eld.  

Grillning är inte tillåten på våra balkonger men är 

normalt tillåten utomhus i anslutning till våra 

uteplatser. Föreningen har ett antal grillar som 

finns i källaren på Ymsenvägen 1 och 2.  

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Brandskydd och rensning 

Föreningen har till uppgift att arbeta med ett 

systematiskt brandskydd. En del är att säkerställa 

att inga lösa saker finns i våra entréer och i våra 

utrymningsvägar. Det innebär att inga saker får 

finnas i källar- eller vindsgångar. Saker som inte är 

borttagna den 8 maj kommer tas bort och kastas. 

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90. 

Märkning av lägenheter 

Föreningen ansvarar för att alla lägenheter är 

märkta med Lantmäteriets lägenhetsnummer. Då 

många av dessa fallit bort under åren kommer en 

ny märkning att göras under våren. Märkningen 

kommer kompletteras med föreningen eget 

lägenhetsnummer. Låt denna märkning vara kvar. 

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

Hissjour 08-799 53 53 

Efter en sammanslagning av två hissföretag heter 

vår hissreparatör Stockholms hiss och elteknik.  

Nytt journummer är 08-779 53 53. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33. 

Våra tvättstugor 

Våra tvättstugor är en fantastisk och uppskattad 

resurs. För att tvättstugorna ska kunna fungera 

som resurs måste alla följa de regler som finns 

uppsatta i tvättstugorna och städa tvättstugan efter 

använd tvättid. 

Kontaktperson är Joakim Groth, 076- 695 43 44. 
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