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En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar styrelsen 

Rapport från årsstämman 

Föreningens årsstämma hölls den 28 november 

2016. På stämman deltog medlemmar från 52 

lägenheter. Verksamhetsberättelsen och bokslutet 

gicks igenom, stämman beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny 

styrelse antogs. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Styrelsens sammansättning  

Efter årsstämman och årets konstituerande 

styrelsemöte är styrelsens sammansättning 

följande för innevarande verksamhetsår. 

P-M Andersson Ymsenvägen 1 ordförande 

Hans Olson  Ymsenvägen 5 vice ordförande 

Gunnar Rabe Ymsenvägen 3 kassör 

Johan Sangell Ymsenvägen 3 sekreterare 

Micael Erixon Ymsenvägen 1 ledamot 

Liv Andersson Ymsenvägen 5 suppleant 

Peter Sjögårde Ymsenvägen 5 suppleant 

Eva Götell  Ymsenvägen 2 suppleant 

I styrelsen ingår även Isabella Oskarsson som 

ledamot från HSB. 

Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16. 

Motioner till årsstämman 

Till stämman hade motioner inkommit från 4 

medlemmar. Årsstämman beslutade att 

• Avslå motionen om att byta underlag i vår 

lekpark. 

• Avslå motionen om mögelkontroll. 

• Se motionen om en förstudie för 

fönsterrenovering som besvarad. 

• Bifalla motionen om förbättrad återkoppling från 

ADB. 

• Avslå motionen om höjning av avgiften för 

föreningens p-platser alternativt en årlig 

utlottning av våra p-platser 

Motionerna i sin helhet finns i föreningens 

årsredovisning som delades ut i november. 

Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16. 

Valberedning 

På stämman valdes Anna Nilsson, Ymsenvägen 3, 

Cecilia Nordqvist, Ymsenvägen 3 och Joakim 

Groth, Ymsenvägen 5 till föreningens 

valberedning. 

Kontaktperson är Anna Nilsson, 070-741 98 93. 

Bokning av gästrum 

Bokning av övernattningsrum och lokal sköts från 

den 9 december av Bengt Modigh. Boknings-

förfrågan sker som tidigare via hemsidan, där du 

också kan se vad som är ledigt. Du får svar på din 

bokningsförfrågan via mail och du får samtidigt 

information om nyckelhanteringen. Från 1 februari 

2017 kostar gästrummen 200 kr/dygn och rum.  

Kontaktperson är Bengt Modigh och frågor kan 

skickas via sms på 076-247 86 00. 

Boendeparkering 

Boendeparkering har nu införts i Årsta och för att 

använda boendeparkeringen behöver man anmäla 

sig på telefon 08-508 26 300 eller på Stockholms 

hemsida. Administrationen är tänkt att hanteras i 

första hand genom abonnemang eller via mobilapp 

för en pappersfri hantering. En biljettautomat finns 

i vår närhet nedanför Sköntorpsvägen 18. 

Mer information finns på 

www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkerin

g/parkeringstillstand/Boendeparkering/ 

och frågor besvaras på telefon 08-508 26 300. 

Rensning på vindar och källare 

Under januari månad kommer gångar och 

gemensamma ytor att rensas från saker som inte 

ska finnas där. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Grovsopor 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 19-23 januari. 

Då kommer container för grovsopor och kärl för 

elskrot, batterier och glödlampor att finnas på 

plats. Årets andra tillfällen för grovsopor är  

20-24 april och 14-18 september. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 
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