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Sommarfest 8/9 

Lördag 8 september är det dags för föreningens 

sommarfest. Om vädret tillåter tänds grillarna 

klockan 16.00. Var och en tar med det man vill 

grilla så bjuder föreningen på dryck till alla som 

anmält sig. Välkomna! 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Grovsopor 13-17 september 

Nästa tillfälle för grovsopor är 13-17 september. 

Då kommer container för grovsopor och kärl för 

elskrot, batterier och glödlampor att finnas på 

plats. Miljöfarligt avfall kastas inte som grovsopor 

i containern utan lämnas på Östberga ÅVC.  

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

Medlemsmöte 19 september 

Onsdag den 19 september kl 19.00 är det 

medlemsmöte i föreningslokalen. Föreningens 

brandskyddsarbete är temat denna gång men mötet 

ger också möjlighet att träffa grannar, styrelsen 

och valberedningen samt att ställa frågor om 

pågående aktiviteter.  Välkommen! 

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90. 

Sista dag för 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  

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.  

Arbetet med våra fönster 

Arbetet med kommande fönsterbyte fortsätter och 

arbetet inleds i oktober med en referens-

installation. Mer information om och tidpunkter 

för arbetet kommer på hemsidan och Ymsennytt. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Namn på ytterdörr 

För att få rätt namn på brevlådan och på porttavlan 

kontaktar ni ADB fastighetsservice. 

Kontakt är ADB fastighetsservice, 08-664 41 00. 

Arbete vid Ymsenvägen 2 

Arbetet vid Ymsenvägen 2 kommer fortsätta under 

hösten med asfaltering av nedfarten. Det kommer 

påverka tillgång till entrén och mer information 

om tidpunkt kommer sättas upp på anslagstavlan. 

Vi ber alla respektera de avspärrningar som görs. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Inglasning av balkonger 

Föreningen har bygglov för inglasning av 

balkonger med glas på breda aluminiumprofiler. 

Profillös inglasning eller smal profil som 

exempelvis Lumon, Nordiska inglasningar och 

Nordiska profilsystem erbjuder kan inte 

användas för inglasning hos oss. Innan 

inglasning påbörjas behöver en sk kontrollplan 

upprättas och skickas in till styrelsen. Mer 

information fås av Hans Olson.  

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

En bil från Sunfleet hos oss 

Föreningens samarbete med Sunfleet ger oss en 

Volvo från bilpoolen på föreningens parkering. 

Läs mer på https://www.sunfleet.com/ 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Ymsen på sociala medier 

Förutom föreningens hemsida finns föreningen nu 

även på Instagram och Facebook. 

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

Låsa källardörrar - del av skalskydd 

Under senvåren och sommaren har vi haft en 

ökning av antalet oönskade besök. Lås i entréer 

förstörts för att ge tillgång till våra hus och vi har 

haft påhälsning i olåsta cykelkällare med 

cykelstölder som följd. Alla behöver hjälpa till att 

alltid låsa källardörrar och inte släppa in obehöriga 

i våra trapphus eller källare. Tänk även på att inte 

lämna ut koden till andra än till de som du känner 

eller väntar på. Vid misstanke om pågående 

inbrott, skadegörelse eller klotter ring 112. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 
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