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Grovsopor 15-18 september 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 15-18 

september. Då 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 Micke Erixon, 070-812 66 21.  

Sista dag för motioner 30 september 

Sista dag för inlämnade av motioner inför 

årsstämman är 30 september. Motioner lämnas i 

brevlådan på Ymsenvägen 3 ½ tr eller skickas till 

sekreterare@brfymsen.se  

Årets stämma är planerad till den 24 november. 

Kontaktperson är Joakim Groth, 076-695 43 44.  

Årsstämma torsdag 24 november 

Årets årsstämma kommer att hållas torsdag 24/11 

kl. 18.45 i Årsta Folkets Hus. Kallelse och 

årsredovisning kommer att delas ut i god tid. De 

medlemmar som anmäler sig kommer att erbjudas 

förtäring efter stämman. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19 

Vinnare utsedd i skulpturtävlingen 

Bidraget ”Eklips” av Per Gantelius i S18 har 

utsetts som vinnare i Brf Ymsens skulpturtävling. 

Det vinnande förslaget kan ni läsa mer om och 

beskåda på vår hemsida och på facebook samt på 

anslagstavlan i entrén. 

Kontaktperson är Daniel Fried, 070- 459 43 93.  

Utbyggnad parkering 

Markarbetena är i stort sett klara och nu återstår 

installation av el och laddstationer i september. 

Måndag 12 september startar dessa arbeten med 

den bortre raden (nr 22-36) på den nedre 

parkeringen. Denna rad ska då utrymmas måndag-

torsdag (4 dagar). Raden intill stödmuren (11-21) 

utryms fredag 16/9 och måndag 19/9-onsdag 21/9. 

Övre raden utryms torsdag 22/9, fredag 23/9 samt 

måndag 26/9 (3 dagar). Besiktning sker i slutet av 

vecka 39. Information skickas via mail till berörda. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19 

Valberedningen  

Valberedningen söker intresserade för uppdrag i 

kommande styrelse. Se separat anslag. 

Kontaktperson är David Norell, 070-311 88 00. 

Tele 2 byter antenner på Y3 

Tele2 kommer att uppgradera och byta ut antenner 

på taket Ymsenvägen 3 under hösten. Mer 

information kommer till berörda i Y3 när datum 

för arbetena är spikat. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070- 568 80 33 

Inventering av förråd 

Styrelsen har beslutat att göra en genomgång av 

samtliga förråd i föreningen. Vi behöver veta vilka 

förråd som disponeras av våra medlemmar. Fyll i 

blanketten och lämna till styrelsen. De som är 

intresserade av extra förråd kan ställa sig i kö.  

Kontaktperson Joakim Groth, 076-695 43 44 

Husvärdar i Brf Ymsen 

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.  

Ymsenvägen 1 Pelle Wittheden 
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 

Sommarfesten 

Stort tack till alla medlemmar som var med och 

gjorde sommarfesten till en riktigt trevlig aktivitet. 

Några bilder från sommarfesten finns på 

hemsidan. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 
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