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Husvärdar i Brf Ymsen 

Varje hus har en representant från styrelsen som 

tillsammans med vår fastighetsförvaltning ADB är 

tillgänglig för frågor eller funderingar avseende 

din lägenhet eller för information om föreningens 

gemensamma resurser.  

Ymsenvägen 1 Pelle Wittheden 
pelle.wittheden@svt.se            tel 073-382 37 84 

Ymsenvägen 2 Olof Bäckström  
kjellolofbackstrom@gmail.com tel. 073-597 12 77 

Ymsenvägen 3 Mattias Alfredsson 

mattias.habin@gmail.com  tel 072-500 03 22 

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 

Container för grovsopor 5-8 maj 

5-8 maj 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 Micael Erixon, 070-812 66 21 

Vårens städdag lördag 7 maj 

Lördag den 7 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. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21 

Nytt gästrum Ymsenvägen 3 

Nya gästrummet i Y3 färdigställs under april och 

uthyrning planeras starta i maj.  

Kontaktperson är Joakim Groth, 076-695 43 44 

Källardörrar 

Slutbesiktning har skett av nya källardörrarna med 

ett antal anmärkningar. Vi försöker nu få dessa 

åtgärdade under april. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19 

Utbyggnad av vår parkering 

Vi har under flera år utrett hur vår parkering kan 

byggas ut för att minska kötiden och ge fler 

medlemmar möjlighet till en parkeringsplats. Nu 

har vi bygglov för att bygga ut vår parkering samt 

dessutom förnya våra eluttag för motorvärmare 

samt installera ett antal laddstationer för laddning 

av el- och hybridbilar.                                           

På medlemsmötet den 7 april lämnade vi bl.a. 

följande information.                                             

• Utbyggnad från 31 till 36 platser 

• Tidsram för genomförande är 15 maj-1 nov. 

Projekttid ca 2 månader. Målsättning är att 

försöka genomföra projektet under juli-augusti. 

• Avgiften kommer att baseras på en grundavgift 

för parkering samt individuell debitering för 

elförbrukning vid laddstationer.  

• Under genomförandetiden kommer ingen 

parkeringsplats kunna nyttjas. För befintliga 

parkeringsinnehavare kommer ingen avgift att 

tas ut under byggtiden.  

Kontaktperson är Daniel Fried, 070- 459 43 93.  

Inbjudan till skulpturtävling 

Alla medlemmar är välkomna att komma in med 

förslag på en skulptur/konstverk som kan stå på 

stensockeln i hörnet Sköntorpsvägen/Ymsenvägen. 

Information och tävlingsregler kan man hitta på 

hemsidan och på anslagstavlan i portarna. 

Kontaktperson är Daniel Fried, 070- 459 43 93 

Skyddsrum 

Skyddsrum finns i alla våra hus. Efter kommande 

kontrollbesiktning av MSB ska handlingsplan tas 

fram för de åtgärder som behövs vid eventuellt 

iordningsställande. Lämplig medlemsinformation 

kommer att publiceras på hemsidan. 

Kontaktperson Hans Olson, 070-722 90 19 

Seniorklubben 

Träffas och fikar utomhus på tisdagar kl. 11 när 

vädret tillåter. 

Kontaktperson är Maj Söderman 073- 233 44 29 
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