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Tack Kalle! 

1976 började Kalle Averbo på timmar som 

fastighetsskötare i Brf Ymsen för att så 

småningom ta över efter dåvarande 

fastighetsskötare. Sedan dess har Brf Ymsen 

hunnit med en hel del förändringar. Bland 

annat har oljepannan bytts ut mot fjärrvärme, 

tvättstugorna har moderniserats, ett stambyte 

har genomförts och sophanteringen har 

förändrats. Med glatt humör har Kalle gått till 

arbetet hos oss på Ymsen och han har tjänat oss 

troget och väl. Vi tackar för de här åren! 

Mobila miljöstationen 

Mobila miljöstationen tar merparten av alla de 

saker vi inte får slänga i grovsoporna. 

Tisdagarna 9 april, 13 augusti och den 15 

oktober kommer den mobila miljöstationen till 

Hjälmarsvägen 26 (Årsta torg) kl. 18.00-8.45 

samt till Gullmarsplan kl. 19.00-19.45. Där kan 

man lämna följande miljöfarliga avfall: 

 Sprayburkar 

 Bil- och småbatterier 

 Kemikalier 

 Färger och oljor 

 Kvicksilverhaltigt material 

 Lösnings- och rengöringsmedel 

 Småelektronik 

Mer information finns på www.stockholm.se  

eller via telefon 08-508 465 40. 

Grovsopor 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 2-6 maj. Då 

kommer container för grovsopor och kärl för 

elavfall att finnas på plats. Passa på att rensa i 

förrådet och kasta gamla cyklar, barnvagnar 

och pulkor. Därefter kommande hantering av 

grovsopor är planerade till 15-19/8 och 14-

18/11 

Vårens städdag är 4 maj 

Den 4 maj hoppas vi att solen skiner och att 

värmen har kommit! Då hämtar vi i vanlig 

ordning redskap utanför garagedörren 

Ymsenvägen 3 för att tillsammans göra fint 

runt våra hus. Vi håller på mellan kl. 10.00-

13.00 och det blir en fikapaus. Välkomna! 

Datum att skriva in i kalendern 

Följande datum är planerade för golvvård och 

för föreningens gemensamma aktiviteter. 

 Städdag lördag 4 maj 

 Golvvård och polering i entréer 15 maj 

 Sommarfest torsdag 13 juni 

 Årsstämma måndag 25 november 

Notera att dessa datum är preliminära, inte 

minst dagen för sommarfesten som är 

väderberoende. Mer information kommer i 

anslutning till respektive aktivitet. 

Golvvård i trapphusen -  
nytt datum 15 maj 

Onsdagen den 15 maj är det dags för den årliga 

golvvården i trapphusen. Under vissa delar av 

dagen kommer man inte kunna använda entrén. 

I stället hänvisas man till källaringångar och 

hissen. Vi ber om överseende för detta besvär. 

Vår hissfirma 

Trygga Hiss är den firma som reparerar våra 

hissar. Telefonnummer för felanmälan är  

08-798 92 00. 
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