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Kontroll av fönsterlister - framflyttad 

Den planerade kontrollen av fönsterlister under 

vecka 13 är framflyttad till i första hand maj. 

Mer information kommer längre fram. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Grovsopor 8-10 maj 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 8-10 maj. Då 

kommer container för grovsopor samt kärl för 

elskrot, batterier och glödlampor att finnas på 

plats. Miljöfarligt avfall få inte placeras i 

containern utan lämnas istället på Östberga ÅVC. 

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

Vårens städdag 9 maj 

Lördag den 9 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. Städdagen samlar 

ett 50-tal medlemmar och de som i nuläget har 

särskilda rekommendationer bör följa dessa, 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Vårens medlemsmöte är inställt 

Det planerade medlemsmötet 23 april är inställt 

utifrån de rekommendationer vi har i nuläget. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33. 

Stöd och hjälp 

Frivilliga medlemmar har tagit ett initiativ om stöd 

och hjälp till seniorer som i nuläget inte har 

samma möjligheter till att röra sig fritt.  

Mer information finns på våra anslagstavlor, i vår 

FB-grupp - www.facebook.com/groups/brfymsen 

och fås via seniorklubben. Seniorer kan även 

kontakta Bengt Modigh, 076-247 86 00. 

Sortering av matavfall 

Föreningen kommer inom kort börja sortera 

matavfall. Mer information om det kommer. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Arbetet med OVK fortsätter 

Huvuddelen av vår obligatoriska ventilations-

kontroll är genomförd. Det som kvarstår är 

mätning och justering i de lägenheter som 

entreprenören AirCano inte fått tillträde till samt 

att åtgärda ett antal felaktiga förändringar av 

ventilationen. För att vi ska få en godkänd OVK 

måste båda dessa delar genomföras och därför 

behöver alla som blir aviserade av AirCano ge 

tillträde vid begärd tidpunkt. För de åtgärder där 

medlem har ansvar kommer medlemmen erbjudas 

att åtgärda själv eller via AirCano. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Gruppanslutning av bredband 

Från 1/6 kommer Stockholms Stadsnät att leverera 

bredband till föreningens hushåll som en 

gemensam tjänst för föreningen. Telenor kommer 

kontakta sina kunder för avslut av abonnemang 

och medlemmar med bredband från andra företag 

behöver avluta dessa själva till den 1/6 för att 

slippa en onödig kostnad. Medlemmar som idag 

inte använder fristående tjänst för e-post bör redan 

nu byta till en fristående tjänst för e-post som 

exempelvis Gmail, Hotmail, Outlook eller Yahoo.  

Mer information kommer från föreningen och från 

Stockholms Stadsnät. 

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

Com Hems tv blir bara digital 

Fram till nu har utbudet av Com Hems tv-kanaler 

varit både digital och analog, där några kanaler 

varit digitala och andra analoga. Efter sommaren 

kommer Com Hem sluta sända analoga kanaler. 

Redan nu finns kanalerna från 1 till 9 och 11 i 

digital sändning. För att få in dessa i digitalt 

format som ger bättre bildkvalité, behöver en 

digital kanalsökning göras på tvn. 

Övergången kräver en tv som har en inbyggd 

DVB-C-tuner eller en digitalbox som kan 

omvandla Com Hems tv-signal till tvn. 

Mer information finns hos Com Hem 

https://www.comhem.se/tv/digitalisering  
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