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Sommarfesten 

Årets sommarfest blev en riktigt trevlig kväll i 

slutet av augusti. Ett stort tack till alla 

medlemmar som var med och gjorde kvällen så 

lyckad. Bilder från sommarfesten hittar du på 

föreningens hemsida www.brfymsen.se  

Bokning av övernattningsrum 

Via telefon kan förfrågningar och bokningar av 

övernattningsrummen endast göras på vardagar 

fram till 20.30. På föreningens hemsida kan 

bokningsfråga göras dygnet runt. Våra 

övernattningsrum är ganska populära så tänk på 

att vara ute i ganska god tid.  

Motioner till årsstämman 

Föreningens verksamhetsår närmar sig sitt slut 

och årets föreningsstämma är måndag den 

25 november klockan 19.00 i Årsta folkets hus. 

Anmälan till årsstämman kommer längre fram i 

höst och sista dag för inlämnade av motioner 

inför årsstämman är 30 september. 

Intresserad av styrelsearbete? 

Ett par av styrelsemedlemmarna som varit med 

ett tag ska lämna styrelsen vid årsstämman och 

nya krafter efterfrågas. Är du intresserad, hör 

av dig till valberedningen som består av 

Johanna carlssonjohanna@yahoo.com  

och Johan sangell@alfa.telenordia.se 

Avgiftsfri månad 

Januari 2014 kommer att vara avgiftsfri månad. 

Grovsopor 

Container för grovsopor och kärl för elavfall 

finns på plats den 14-18 november. 

Lekplatsen 

En lekplatsgrupp har bildats och arbete pågår 

med upprustning av lekplatsen. Är du 

intresserad att delta i det arbetet kontakta David 

Norell via  david@klatterservice.se  

Stort tack till trädgårdsgruppen 

Alla medlemmar har under denna sommar 

verkligen kunnat njuta och glädjas åt 

föreningens fina rabatter. Ett Stort Tack till 

trädgårdsgruppen för ert utmärkta arbete! 

Skadegörelse och klotter 

Föreningen har drabbats av klotter vid två 

tillfällen den senaste perioden. Senaste tillfället 

inträffade någon gång mellan den 11-13 

september. Händelsen är polisanmäld. Har du 

information om något som skulle kunna 

kopplas till detta kontakta då någon i styrelsen. 

Skadegörelse och klotter är kostsamt och 

resurskrävande för föreningen, dessutom 

påverkas vår närmiljö negativt av både klotter, 

de giftiga färgerna och saneringsmedel. 

Ser du pågående skadegörelse ring polisen på 

112. 

Färgning av kläder 

Färgning av kläder är absolut förbjudet i 

föreningens alla tvättstugor. Orsaken till det är 

att flera efterföljande tvättar kan missfärgas och 

förstöras av kvarvarande färg. 

Brandskyddsarbete 

Under hösten kommer ett arbete med 

föreningens brandskydd att starta. Där ingår 

exempelvis rensning av våra utrymningsvägar. 

Utrymningsvägar i våra hus är entréer, trapphus 

och källargångar.  
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