
Ymsennytt 
 

Nummer 2 - 2019 

 

Mer information, bilder och diskussion finns på hemsidan, instagram och facebook 

  www.brfymsen.se        www.instagram.com/brf_ymsen       www.facebook.com/groups/brfymsen 

Polering av entréer 28 mars 

De skador som uppstått på golvet i entrén på 

Ymsenvägen 1 och 2 kommer åtgärdas torsdag 

28/3. För bästa resultat av arbetet behöver vi under 

vissa tider den dagen visa hänsyn och passera in 

och ut via källaringången. 

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

Mobila miljöstationen 17 april 

Mobila miljöstationen tar merparten av det 

miljöfarliga avfallet vi inte får slänga i våra 

molokar eller som grovsopor. Onsdag 17 april 

kommer mobila miljöstationen till Hjälmarsvägen 

26 (Årsta torg) samt till Gullmarsplan. Den 

kommer även vara på plats i Årsta den 15/8 och 

29/10 under 2019. Läs mer på 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/  

Mer information fås på telefon 08-522 120 00. 

Medlemsmöte 24 april 

Onsdag den 24 april kl 19.00 är det medlemsmöte 

i föreningslokalen. Föreningens arbete med våra 

entréer är temat denna gång och mötet ger också 

möjlighet att träffa valberedningen, grannar och 

styrelsen samt att ställa frågor om pågående 

aktiviteter.  Välkommen! 

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90. 

Grovsopor 3-6 maj 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 3-6 maj. Då 

kommer container för grovsopor och trädgårds-

avfall från städdagen att finnas på plats. 

Miljöfarligt avfall får endast lämnas på Östberga 

ÅVC eller till mobila miljöstationen. 

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

Vårens städdag 4 maj 

Lördag den 4 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. 

Tider för renovering 

Renovering där arbete med maskiner och slag är 

en del av arbetet får ske vardagar 7.00 till 19.00 

och lördagar 10.00 till 18.00. Under övriga tider 

och på söndagar får arbetsmoment som inte låter 

pågå, exempelvis målning. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Arbetet med våra fönster 

Arbetet pågår med fönstren i de sista tjugo 

lägenheterna på Ymsenvägen 3 och 5. Arbetet 

beräknas vara klart under andra halvan av april. 

Viktigt är att ge tillgång till lägenheten vid 

avisering inför arbete eller besiktning så att 

föreningen inte får extra kostnader. 

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

Ventilation i våra lägenheter 

Efter bytet av våra fönster är våra hus tätare och 

det drar inte längre från fönstren. Det gör att vi 

behöver öppna våra ventiler helt eller delvis för att 

ventilationen i huset ska fungera på ett bra sätt. 

Om ventilerna inte öppnas kan undertryck skapas i 

lägenheten med dålig luftkvalité i lägenheten och 

att lukter sugs in från trapphuset som följd. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Byte av fjärrvärmerör i gatan 

Fortum fortsätter arbetet med att byta 

fjärrvärmerör längs Sköntorpsvägen och under 

kvartal 2 påbörjas arbetet mellan Skagersvägen 

och busshållplatsen vid Ymsenvägen. Arbetet 

omfattar sprängning som kan upplevas obehagligt. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Bostadsrättstillägg i försäkringen 

Som medlem är du ansvarig för att din 

hemförsäkring omfattar bostadsrättstillägget. Det 

sparar stora pengar om olyckan är framme för 

delar i lägenheten som varje medlem ansvarar för. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070- 568 80 33. 
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