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Sommarfest 20 augusti
Många medlemmar, både gamla och nya kom
och gjorde Ymsens sommarfest till en riktigt
trevlig kväll. Även vädret bjöd upp till en fin
och solig sensommarkväll. Några bilder från
sommarfesten finns under bilder på föreningens
hemsida – www.brfymsen.se

Bokning av gästrum
Under hösten vikarierar Ann Johnsson,
Ymsenvägen 1 som, ansvarig för utlåning av
gästrum och lokal. Bokningsfråga sker som
vanligt från föreningens hemsida under
Information – Gästrum. Senare under hösten
kommer aktuella bokningar visas i samband att
bokningsförfrågan görs på hemsidan.

Hissar
För att inte riskera sämre säkerhet vid
användning av våra hissar behöver vi undvika
att placera en hand, en fot eller ett ben i
dörröppningen för att få dörrarna att åter
öppnas. Istället används hissknappen på utsidan
av hissen alternativt knappen för att öppna
dörrarna i hissen. Det ger bättre säkerhet och
tryggare funktion för våra hissar.

Trädgårdsdag 19 september
Trädgårdsgruppen planerar en trädgårdsdag där
föreningens utemöbler, gräsmattor och rabatter
får en extra översyn inför vintern. Vi startar vid
10-tiden och tanken är att vi avslutar med en
gemensam fika. Alla är välkomna!

Intresserad av styrelsearbete?
Är du intresserad av styrelsearbete i
föreningen? Hör av dig till valberedningen
Tönu Kerstell 2011tonumail@gmail.com och
Anna Nilsson amk.nilssonmalmstrom@gmail.com

Årsstämma
Föreningens verksamhetsår är slut och årets
föreningsstämma är måndag den 23 november
klockan 19.00 i Årsta Folkets hus. Anmälan till
årsstämman kommer längre fram i höst.

Motioner 30 september
Sista dag för inlämnade av motioner inför
årsstämman är 30 september. Motioner lämnas
i brevlådan på Ymsenvägen 3 ½ tr eller skickas
till sekreterare@brfymsen.se

Grovsopor
Nästa tillfälle för grovsopor är den 17-21
september. Då kommer container för grovsopor
och kärl för elskrot, batterier och glödlampor
att finnas på plats. Hjälp till att rensa i våra
cykelförråd och kasta dina cyklar, barnvagnar
och pulkor som inte längre används.

Gemensamma utrymmen
I anslutning till grovsoporna i september
kommer föreningens gemensamma utrymmen,
exempelvis gångar i vindar och källare att
rensas på personliga tillhörigheter. Dessa
kommer att kastas utan ytterligare anmodan.

En fin höst

önskar styrelsen


