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Stort tack till trädgårdsgruppen 
Alla medlemmar har under våren och 
sommaren verkligen kunnat njuta och glädjas 
åt föreningens fina rabatter. Ett Stort Tack till 
trädgårdsgruppen för ert fantastiska arbete! 

Hissrenovering Ymsenvägen 3 
Arbetet med renovering av föreningens hissar 
följer tidplanen och arbetet med hissen på 
Ymsenvägen 3 börjar den 13 oktober och 
kommer att fortgå under 4 veckor. Därefter 
fortsätter arbetet den 10 november med hissen 
på Ymsenvägen 5. Anslag med mer 
information kommer att anslås i aktuell port.  

Trädgårdsdag 20/9 
Lördagen 20 september bjöd trädgårdsgruppen 
in till en trädgårdsdag. Dagen bjöd på strålande 
väder och resulterade i att mycket arbete blev 
gjort i vår närmiljö. Ett stort tack till alla som 
var med och hjälpte till. 

Golvvård entréer 12 november 
Höstens polering av golven i våra entréer 
kommer att göras den 12 november. 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. Mer 
information kommer på anslagstavlorna i 
anslutning till golvvården. 

Parkering av tvättbokningslås 
Efter avslutad tvätt då inte ny tid bokas direkt 
uppmanas alla att flytta tvättbokningslåset till 
parkeringsläget. På så sätt får vi ett bättre flöde 
och fler lediga tvättider blir tillgängliga. 

Städning i tvättstugor 
Vid användning av föreningens tvättstugor är 
den som tvättar ansvarig för att tvättstugan och 
torkrummet är städat vid tvättidens slut.

 
Hissjour 

ManKan Hiss ansvarar nu vår för hissjour.  
Nytt journummer för hissarna är 0200-22 00 95 

Skydd för hissarnas golv 
Vid flytt och transport av tunga föremål 
skyddar vi hissarnas golv och använder de 
skydd för hissarnas golv som finns på väggen 
längst ner i trapphuset. De hus som nu har nya 
hissar har fått sina skydd anpassade för den nya 
hissen och de fungerar att använda vid behov. 

Inbrott på parkeringen 
Tyvärr har flera bilar på föreningens parkering 
blivit utsatta för inbrott under första veckan av 
oktober. Samtidigt informerar polisen om att 
ovanligt många bostadsinbrott har skett i vårt 
närpolisområde under september. Alla 
medlemmar behöver hjälpas åt i arbetet med att 
förhindra skadegörelse och inbrott genom att: 

 Alltid låsa källardörren när man går in och 
ut genom källaren. 

 Inte släppa in obekanta i våra hus. 
 Inte lämna ut portkoden när någon försöker 

få den. 
 Vara uppmärksam i allmänhet och alltid 

polisanmäla skadegörelse och inbrott. 

Årsstämma 25/11 
Föreningens årsstämma är tisdag 25 november 
klockan 19.00 i Årsta folkets hus. 

Intresserad av styrelsearbete? 
Är du intresserad av styrelsearbete i 
föreningen? Hör av dig till valberedningen som 
består av Johanna carlssonjohanna@yahoo.com  
och Tönu 2011tonumail@gmail.com 

 

Hösthälsningar 

från styrelsen 


