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Medlemsmöte entrédörrar 26 april 

På medlemsmötet 26 april deltog 26 medlemmar 

som fick en presentation av arbetsgruppen för 

dörrarna hur arbetet med ta fram förslag till 

entrédörrar gått och även ta del av det förslag som 

styrelsen har för entrédörrarna. Förslaget finns att 

se i entrén på Ymsenvägen 1 fram till den 15/5. 

Förslaget visar med bilder på hur det ser ut i dag 

och med en ritning styrelsens förslag på nya 

entrédörrar. Styrelsen vill tacka alla i dörrgruppen 

för det engagerade och omfattade arbete som 

gjorts samt för en bra presentation på mötet. 

Kontaktperson är Liv Andersson, 0762-22 35 02. 

Grovsopor 3-7 maj 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 3-7 maj. Då 

kommer container för grovsopor och kärl för 

elskrot, batterier och glödlampor att finnas på 

plats. Miljöfarligt avfall får inte kastas som 

grovsopor utan ska lämnas på Östberga ÅVC. 

Nästa tillfälle för grovsopor är 13-17 september. 

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

Vårens städdag 5 maj 

Lördag den 5 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 flitigt 

arbete återsamlas vi mellan 12 och 13 för 

gemensam fika och grillad korv. Välkommen! 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Medlemsmöte fönster 15 maj 

Den 15 maj kl 19.00 är det medlemsmöte där 

temat är fönster. Föreningen står inför ett större 

arbete för att få våra fönster i bra skick och i en bra 

funktion. Mötet är i föreningslokalen på 

Ymsenvägen 2. Välkommen! 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Extra stämma 29 maj 

Den 29 maj är en extra stämma planerad för beslut 

av kommande arbete med entrédörrar och med 

våra fönster. Kallelse kommer på anslagstavlorna. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Arbete östra sidan av Ymsenvägen 2 

Under våren/försommaren kommer ett arbete att 

renovera delen mellan Ymsenvägen 2 och 

Sköntorpsvägen 18 genomföras. Då kommer 

trappor att renoveras och planen kommer att 

förbättras. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Föreningen är brandskyddsansvariga och skyldiga 

att arbeta med ett systematiskt brandskydd. Nu har 

en brandskyddsgenomgång genomförts som visar 

på ett antal brister som föreningen måste åtgärda 

och arbetet med att åtgärda dessa har påbörjats. 

Föreningen behöver få bort lösa och brandfarliga 

föremål från våra entréer (exempelvis böcker, 

tidningar, barnvagnar och saker som bortskänkes) 

och i våra trapphus (exempelvis dörrmattor). 

Höstens medlemsträff som är planerad till 

september får brandskydd som tema. 

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90. 

Gästrum Rådjuret tillfälligt avstängt 

I brandskyddsgenomgången fick gästrummet 

Rådjuret inte godkänt för sina utrymningsvägar 

och är avstängt till dess att dessa är åtgärdade. 

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90. 

Namn på ytterdörr 

För att få rätt namn på brevlådan och på tavlan i 

porten kontaktar ni ADB fastighetsservice. 

Kontakt är ADB fastighetsservice, 08-664 41 00. 

Framtida bredband 

Vi har idag ett väl fungerande bredband. Samtidigt 

har styrelsens ett uppdrag med att se över alla 

avtal. I det arbetet kommer även en utvärdering av 

vårt bredbandsavtal med Bredbandsbolaget göras. 

Arbetet är långsiktigt och nuvarande bredbands-

avtal sträcker sig ytterligare 24 månader framåt. 

Som medlem bör du från nu och framåt inte teckna 

långa avtal på 36 månader och 24 månader för att 

inte få extra kostnader vid framtida 

bredbandsavtal.  

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