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Hissrenoveringen startar vecka 33 
Föreningen kommer att genomföra en större 
hissrenovering för att modernisera och säkra 
underhållet av våra hissar. Aktuella byggregler 
gör att vid en hissrenovering är föreningen 
tvingade att utöka hissens säkerhet och 
tillgänglighet med ett antal funktioner. Det ökar 
omfattningen på renoveringen och arbetet med 
varje hiss kommer beräknas att ta ca 4 veckor. 
Renoveringen av hissarna kommer att påbörjas 
vecka 33 med följande preliminära tidsplan.  

Ymsenvägen 1 vecka 33-36 
Ymsenvägen 2 vecka 37-41 
Ymsenvägen 3 vecka 42-45 
Ymsenvägen 5 vecka 46-49 
Sköntorpsvägen 18 vecka 3-6, 2015 

Du som vill veta mer är välkommen till en 
information i föreningslokalen 9 juni kl 18.00. 

Renovering av lekplats 
Föreningens lekplats kommer att renoveras och 
nya lekredskap är beställda. Arbetet kommer 
att starta i början av maj och målet är att arbetet 
ska vara klart till sista maj. 

Vårens städdag är 10 maj 
Den 10 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 klockan 
10.00–13.00 med efterföljande fika. Välkomna! 

Golvvård entréer 14 maj 
Vårens polering av golven i våra entréer 
kommer att göras den 14 maj. För att få bästa 
effekt på poleringen använder vi källar-
ingången istället för vanliga entrén när vi går in 
och ut under den tid golvvården utförs 

Namn på ytterdörr 
Ni som inte har namnskylt på brevlådan 
kontaktar ADB fastighetsservice för åtgärd.  
ADB nås enklast via föreningens hemsida eller 
på telefon 08-664 41 00 mellan kl 8.00–11.00. 

Grovsopor & cykelrensning 
Nästa tillfälle för grovsopor är den 8-12 maj. 
Då kommer container för grovsopor och kärl 
för elavfall, batterier och glödlampor att finnas 
på plats. Hjälp även till att rensa i cykelförråd 
och kasta dina cyklar, barnvagnar och pulkor 
som inte längre används. Trasiga cyklar i 
cykelställ och i cykelförråd kommer att kastas. 

Låsa källardörrar 
Vid in- och utpassering genom källarna 
behöver vi låsa de källardörrar när vi går in och 
ut för att undvika objudna gäster och för att 
slippa inbrott i våra källarförråd. 

Grillning 
Sommaren är snart här, liksom grillsäsongen.  
Grillning är inte tillåten på våra balkonger, 
istället finns möjlighet att grilla i anslutning till 
våra uteplatser. Föreningens grillar finns i 
källaren Ymsenvägen 1 och 2.  

Tänk på att visa hänsyn när du grillar samt att 
rengöra grill och grillgaller efter användning. 
Kom även ihåg att ställa tillbaka grillen när den 
har svalnat. 

Mobila miljöstationen 
Mobila miljöstationen tar merparten av alla de 
saker vi inte får slänga i grovsoporna. 
Tisdagarna 15 april, 12 augusti och den 14 
oktober kommer den mobila miljöstationen till 
Hjälmarsvägen 26 (Årsta torg) kl 18.00-18.45 
samt till Gullmarsplan kl 19.00-19.45. Där kan 
man lämna följande miljöfarliga avfall. 

 Sprayburkar, färger och oljor 
 Lösnings- och rengöringsmedel 
 Småelektronik, bil- och småbatterier 
 Kemikalier, kvicksilverhaltigt material 

Mer information finns på www.stockholm.se 
eller via telefon 08-508 465 40.  
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