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Kvicksilverbelysning förbjuds
vilket berör vår utomhusbelysning
EU har tagit beslut att succesivt förbjuda
glödlampor och andra ljuskällor som innehåller
kvicksilver. Först förbjuds starkare ljuskällor
som används i utomhusbelysningar. Vår
utomhusbelysning består av lampor med
kvicksilver och flera av våra lamparmaturer är
även mycket slitna. Med den bakgrunden
kommer föreningen under hösten att byta ut
alla våra utomhuslampor mot lampor med sk
LED-teknik. Det ger förutom en kvicksilverfri
belysning även en energibesparing då LED-
tekniken är den mest energisnåla tekniken för
belysning idag. Arbetet kommer påbörjas inom
kort.

Renovering av gemensam el
Arbetet med att byta ut våra gemensamma
elledningar, lampor och el-centraler närmar sig.
Vår gemensamma el består till stora delar av
elledningar och el-centraler från 1948 och är i
stort behov av utbyte. Även här kommer våra
lampor att ersättas med energisnål LED-teknik
för att ha miljö och långsiktig ekonomi i fokus.

Vår el i lägenheterna kommer inte att påverkas
av renoveringsarbetet då huvudledningarna till
lägenheterna byttes för 20 år sedan. Hiss och
tvättstugor kommer att vara avstängda enstaka
dagar, belysningen i trapphus ersätts med en
provisorisk belysning under en till två veckor
och belysningen i källare och på vindar
kommer att vara avstängd under några dagar.

Arbetet kommer påbörjas under hösten och
fortsätter under vintern med start på
Ymsenvägen 1. Anslag kommer att sättas upp i
respektive port i anslutning till att arbetet
påbörjas.

Utrensning på vindar och i källare
Arbetet med att rensa gångar på vindar och i
källare från personliga tillhörigheter kommer
att fortsätta under hösten. De saker som rensas
ut kommer att kastas utan ytterligare anmodan.

Stort tack till trädgårdsgruppen
Alla medlemmar har under våren och
sommaren verkligen kunnat njuta och glädjas
åt föreningens fina utemiljö och våra fina
rabatter. Styrelsen vill på alla medlemmars
vägnar rikta ett Stort Tack till trädgårdsgruppen
för ert fantastiska arbete under säsongen!
Vi hoppas att ert engagemang och er energi
finns kvar i många säsonger framåt. En annan
förhoppning är att fler vill engagera sig i
trädgårdgruppen till kommande säsong.

Höstens trädgårdsdag
Med den goda erfarenheten från förra året av en
trädgårdsdag även på hösten bjöd trädgårds-
gruppen in till gemensamt arbete 19 september.

Ett 35-tal stora och små medlemmar hjälpte till
och såg till att mycket arbete blev gjort i vår
utemiljö. Arbetet avslutades sedvanligt med
gemensam fika. Ett stort tack till alla som var
med och hjälpte till.

Bygglov inglasning av balkonger
Föreningen har under året undersökt intresset
för att glasa in balkonger och utifrån intresset
ansökt om bygglov för att glasa in våra
balkonger för de medlemmar som vill.
Bygglovet är inlämnat och vi väntar på att få
återkoppling från stadsbyggnadsnämnden,
förhoppningsvis får vi ett godkänt bygglov
direkt. Vi kommer att informera i kommande
Ymsennytt när vi har fått bygglovet godkänt
och information kommer även ges direkt till de
som har anmält intresse.

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