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Rapport från årsstämman 2012 

Föreningens årsstämma hölls den 26 november 

2012. Närvarande var 50 personer från 39 

lägenheter. Verksamhetsberättelsen och 

bokslutet gicks igenom, stämman beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens 

förslag till ny styrelse antogs.  

Styrelsens sammansättning  

Efter årsstämman och årets konstituerande 

styrelsemöte är styrelsens sammansättning 

enligt följande för innevarande verksamhetsår. 

P-M Andersson Y:1 ordförande 

Pia Sandstedt Y:1 vice ordförande 

Kent Wahlgren Y:1 kassör 

Helena Nilsson S:18 sekreterare, omval 

Bo Lilienberg S:18 ledamot, omval 

David Norell Y:2 suppleant, nyval 

Motion till årsstämman 

En motion avseende uppfräschning av 

lekplatsen hade inkommit och årsstämman 

beslutade att bifalla motionen i enlighet med 

styrelsens förslag. 

Energiutredning 

Styrelsen har utifrån motionen från föregående 

årsstämma genomfört en utredning avseende 

bergvärme som alternativ för uppvärmning. 

Utredningen genomfördes av HSB konsult på 

uppdrag av föreningen och den visar att 

återbetalningstiden för bergvärme i vår 

förening är 30 år. Utredningen visade även på 

andra möjligheter till energibesparingar för 

föreningen. Dessa kommer styrelsen undersöka 

närmare under kommande år.  

I styrelsens arbete med att säkerställa 

utredningens slutsats har det framkommit att 

föreningens hus fungerar bra när det gäller 

energianvändning och att vi använder 

fjärrvärmen på bästa sätt med hög effektivitet. 

Det ger oss en årlig bonus från Fortum. 

Trivsel för alla 

För att alla ska trivas i våra hus så behöver vi 

tänka på vår gemenskap och vi behöver visa 

hänsyn. Nu blir det mörkt tidigt men mellan 22 

och 07 har vi tysta timmar i våra hus. Då 

undviker vi hög musik eller tv med hög volym, 

renovering av lägenheten samt arbete med t ex 

köksassistenter, tvättmaskiner och torktumlare.  

Från lördag klockan 18 till måndag klockan 7 

och alla helgdagar är det vilodag. Dessa är inte 

avsedda för maskinbearbetning, borrning, 

spikning eller annat ljudligt arbete. 

Bilder från Ymsen 

Vi tänker lägga upp lite bilder från Ymsens 

historia på vår webb. Har du bilder från det att 

Ymsen byggdes fram till idag och kan tänka 

dig att de läggs ut på föreningens webbsida så 

får du gärna lägga dem i föreningens brevlåda 

Ymsenvägen 3 tillsammans med några 

beskrivande rader eller kontakta P-M 

Andersson via e-post ordforande@brfymsen.se 

eller på telefon 758 50 55. 

Advents- och jultid 

Det är nu åter adventstid och julen stundar, en 

tid fylld av stämning och levande ljus. Från 

styrelsen kommer ett upprop till alla 

medlemmar att kontrollera funktionen i sina 

brandvarnare och vid behov byta batteri i 

dessa. 

Ett bra komplement till lägenhetens 

brandvarnare är brandskydds-paketet från 

HSBs medlemsbutik. Där får man en brandfilt, 

en brandsläckare och en optisk brandvarnare 

för 530 kronor fram till årsskiftet. För mer 

information gå in på 

www.hsb.se/medlemserbjudanden   

En riktigt god jul och ett gott nytt år  

önskar styrelsen 


