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Vår valberedning 
Jag heter Anna Nilsson 
och valdes vid förra 
årsstämman in i 
valberedningen för 2015. 
Jag och min familj (man 
och två barn) har bott på 
Ymsenvägen 3 sedan 
2011, och jag har 
tidigare suttit med i 
valberedningen för 
Karolinska Institutets 
studentkår under mina studier där. För 
närvarande sitter jag som student-representant i 
ledningsgruppen för de studier jag bedriver 
sedan i höstas. Jag har nyligen gått HSB´s kurs 
för valberedning inom ramen för detta uppdrag. 
Jag är tandtekniker i botten och har sedan 2008 
arbetat som lärare.  

Tillsammans med Tönu Kerstell kommer jag 
att arbeta med frågor som rör valet av nya 
ledamöter. Om du redan nu är intresserad av att 
veta hur du kan bidra till föreningen med din 
erfarenhet och kompetens. Eller nominera 
kandidater inför årets val av styrelseledamöter, 
mejla gärna antingen mig eller Tönu. 

Vi hörs! Anna 

Valberedningen 2015 
Tönu Kerstell tonukerstell@gmail.com  
Anna Nilsson amk.nilssonmalmstrom@gmail.com  

Vårens städdag 9 maj 
Lördag den 9 maj är det dags för städdag. Vi 
samlas på baksidan av Ymsenvägen 3 vid  
10-tiden. Där finns redskap att låna och vi får 
instruktioner av trädgårdsgruppen. Efter lite 
flitigt arbete återsamlas vi runt 13-tiden för 
gemensam fika och grillad korv. Välkomna! 

Grovsopor 7-11 maj 
Nästa tillfälle för grovsopor är den 7-11 maj. 
Då kommer container för grovsopor och kärl 
för elskrot, batterier och glödlampor att finnas 
på plats. 

Golvvård i entréer 13 maj 
Onsdagen den 13 maj är det dags för golvvård i 
våra entréer. För att få bästa effekt på 
golvvården använder vi källaringången 
tillsammans med hissen istället för entrén när 
vi går in och ut under den tid golvvården 
utförs. Mer info kommer på anslagstavlorna.  

Grillning 
Säsongen för grillning är här. 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. 
Glöm inte heller att ställa tillbaka grillen när 
den har svalnat och att plocka undan efter dig. 

Kontaktpersoner  
Varje hus har en representant från styrelsen 
som tillsammans med vår fastighetsförvaltning 
är tillgänglig för frågor eller funderingar 
avseende din lägenhet.  

Ymsenvägen 1 Micael Erixon 
ledamot1@brfymsen.se telefon 070-812 66 21 

Ymsenvägen 2 David Norell 
dno.swe@gmail.com  telefon 070-311 88 00 

Ymsenvägen 3 Eva Rehn 
rehneva@gmail.com telefon 072-532 25 61 

Ymsenvägen 5 Hans Olson 
hans.olson@opcab.se telefon 070-722 90 19 

Sköntorpsvägen 18 P-M Andersson 
ordforande@brfymsen.se telefon 070-324 64 16  

Ymsen seniorer 
Kom till föreningslokalen, där vi träffas 
tisdagar kl 10 för en fika tillsammans. Det är en 
trevlig form av grannsamverkan att träffa 
varandra i närområdet! Kanske vill du vara 
med i vår bokcirkel, ta en promenad, spela 
boule, fara ut i omgivningen eller något annat 
vi hittar på tillsammans. Välkomna! 


