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Husvärdar i Brf Ymsen

Inbjudan till skulpturtävling

Varje hus har en representant från styrelsen som
tillsammans med vår fastighetsförvaltare ADB är
tillgänglig för frågor eller funderingar avseende
din lägenhet eller för information om föreningens
gemensamma resurser.

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.

Ymsenvägen 1

Pelle Wittheden

Kontaktperson är Daniel Fried, 070- 459 43 93

pelle.wittheden@svt.se

tel. 073-382 37 84

Ymsenvägen 2

Micke Erixon

ledamot1@brfymsen.se

tel. 070-812 66 21

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

Nytt gästrum Ymsenvägen 3
Nya gästrummet Y3 är nu färdigställt och visades
upp under städdagen 7 maj. Bokas via hemsidan.
Kontaktperson är Joakim Groth, 076-695 43 44

Inventering allmänna utrymmen
Samtliga medlemmar uppmanas ta bort allt
material, möbler etc som förvaras i allmänna
utrymmen och placera i egna låsta förråd.
Inventering av allmänna utrymmen pågår och en
rensning kommer ske framöver.
Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070- 568 80 33

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.

Slutbesiktning har skett av de nya källardörrarna
med ett antal anmärkningar. Det mesta är nu
åtgärdat men det återstår en del justeringar som
ska åtgärdas inom kort.

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 Hans Olson, 070-722 90 19

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21

Utbyggnad av vår parkering

Fontänen är ingen lekplats

• Utbyggnad från 31 till 36 platser, med
möjlighet till laddning och motorvärmare för
samtliga
• Tidsram för markarbetena är 7 juni-12 juli
• Driftsättning av laddstationer under vecka 3638

Det är lätt att halka på våta stenar, barn och vuxna
uppmanas att vara försiktiga.

Färdigställandetider är preliminära och kan
komma att ändras. Löpande information lämnas
via anslagstavlan i entréer samt på hemsidan.

Kontaktperson är Maj Söderman 073- 233 44 29

Källardörrar

Kontaktperson är Daniel Fried, 070- 459 43 93.

Seniorklubben
Träffas och fikar utomhus på tisdagar kl. 11 när
vädret tillåter.

Hoppas vi ses på Brf Ymsens
sommarfest!
Lördag 20 augusti kl. 16
Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21

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

Confidential
www.instagram.com/brf_ymsen

www.facebook.com/groups/brfymsen

