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Uppföljning fönsterkontroll i augusti 

Under augusti planeras en uppföljning av 

fönsterkontrollen för att åtgärda de saker som inte 

utfördes vid förra tillfället. Anmäl till Hans - 

hans.opcab@gmail.com - om åtgärd krävs vid 

genomgången i augusti. 

Från vecka 33 anmäls fel eller problem med 

fönster till ADB fastighetsservice.  

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Sommarfest 21 augusti 

Föreningen planerar att genomföra sommarfesten 

den 21 augusti om riktlinjerna tillåter det.  

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Föreningens aktiviteter under 2021 

Vi alla hoppas att pandemin ska släppa sitt grepp 

och att samhället kan öppnas upp. Om så blir fallet 

är följande föreningsaktiviteter inplanerade för 

andra halvåret 2021. Självfallet kommer 

föreningen följa de nationella råden vilket kan 

påverka planeringen. 

21 augusti  Föreningens sommarfest 

17-19 september Grovsopor 

23 september Medlemsmöte 

22 november Föreningens årsstämma. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Tack för arbetet på städdagen 

Stort tack till alla som hjälpte till att göra fint runt 

våra hus på städdagen 8 maj. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Seniorklubben 

Seniorklubben träffas för en gemensam fika 

tisdagar klockan 11 vid bra väder. Sommarens 

boule spelas klockan 14 på onsdagar jämna veckor 

och första tisdagen i månaden är avsatt för 

seniorlunch på en restaurang i området. 

Arbetet med källardörrar  

Arbetet med byte av våra källardörrar pågår. Mer 

info kommer. 

Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70. 

Nytt gästrum 

Arbete med nytt gästrum Ymsenvägen 3 kommer 

att inledas under hösten 

Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70. 

Kvittera bokad tvättid 

Den tvättid som är bokad måste kvitteras genom 

att lägga nyckeln på bokningstavlan och välja 

fortsätt. Kvitteras inte tvättiden blir tiden ledig 

efter en timme och kan bokas av annan medlem. 

Kvittering av tvättid i grovtvättstugan görs på 

bokningstavlan vid vanliga tvättstugan. Våra 

tvättstugor är en uppskattad resurs. För att 

tvättstugorna ska kunna fungera som resurs måste 

vi följa de regler som finns uppsatta i tvättstugorna 

och städa tvättstugan efter använd tvättid. 

Kontaktperson är Joakim Groth, 076- 695 43 44. 

Säsong för grillning 

Säsongen för grillning är här. Grillning är inte 

tillåten på våra balkonger, istället finns möjlighet 

att grilla i anslutning till våra uteplatser. 

Föreningens grillar finns i källaren på 

Ymsenvägen 1 och 2.  

Tänk på att visa hänsyn när du grillar samt att 

rengöra grill och grillgaller efter användning. 

Glöm inte heller att ställa tillbaka grillen när den 

har svalnat och att plocka undan efter dig.  

Du som grillar ansvarar för att inte brand uppstår 

under och efter grillningen. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21  

Urspungsdetaljer till våra lägenheter 

Nu finns ett antal dörrar och några andra 

ursprungliga delar från våra lägenheter. Behöver 

du en urspungsdörr eller har en ursprunglig detalj 

över kontakta Christian. 

Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70. 

Arbetsgrupp för pingisrummet 

Styrelsen söker medlemmar som vill vara med och 

förbättra pingisrummet.  

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