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Arbetet med våra entréer  

Arbetet med byte av våra entrépartier är nu 

planerat att börja vecka 46. Förberedande arbeten 

har redan inletts och dessa kommer fortsätta fram 

till monteringen av dörrpartierna.  

Möjligheten att genomföra ett medlemsmöte är 

något styrelsen saknat inför kommande byte av 

entréer då det är ett värdefullt komplement till den 

skriftliga informationen. Återkopplingen från 

medlemmarna har varit bra. De medlemmar som 

nu inte har lämnat information till kommande 

system för porttelefon och bokning behöver göra 

det omgående. Ytterligare information om nycklar 

och praktiska detaljer kommer inför bytet. 

Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70. 

Arbetet med OVK fortsätter 

Huvuddelen av vår obligatoriska ventilations-

kontroll (OVK) är genomförd. Det som kvarstår är 

att åtgärda ett antal felaktiga förändringar av 

ventilationen och justera in dessa. För att vi ska få 

en godkänd OVK måste detta genomföras och 

därför behöver alla som blir aviserade av AirCano 

ge tillträde vid begärd tidpunkt.  

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Kontroll av fönsterlister - framflyttad 

Den planerade kontrollen och åtgärder av 

fönsterlister är framflyttad och kommer att 

genomföras tillsammans med garantigenomgången 

efter årsskiftet. Akuta problem med fönsterlister 

och balkongdörrar åtgärdas löpande av 

entreprenören. Mer information kommer inför 

arbetet. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Våra hissdörrar 

Föreningen betalar årligen onödiga och mycket 

pengar för åtgärder efter att det kommit grus i 

golvlisten vid hissdörrarna. Hjälp gärna till att ta 

bort grus eller små sten om du ser det.  

För tillfället har vi tyvärr återkommande problem 

med hissen på Ymsenvägen 5. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33 

Sunfleet och M – uppsagt samarbete 

Förändringen av marknaden för bilpooler har varit 

tydlig under en tid och under det senaste åren har 

flera strukturförändringar skett. Att Sunfleet 

omstrukturerats till M är en av flera förändringar. 

Bilpoolen M har därefter arbetat hårt med att få 

effektivitet och lönsamhet. Det har dessvärre till 

följd att bilpoolen avslutat samarbetet med Ymsen 

och sagt upp den plats som man haft på 

föreningens parkering. Den information vi fått är 

att det görs utifrån dåligt nyttjande av bilen som 

stått hos oss. En dialog med M har inte förändrat 

beslutet att ta bort bilen från vår parkering. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.  

Cykelstölder och inbrottsförsök 

Tråkigt nog har en ökning skett av det vi inte vill 

ska hända i vår närmiljö. Stölder av cyklar ur 

cykelställ, personer som letar efter möjligheter och 

inbrottsförsök är några av de saker som vi sett mer 

av under våren, sommaren och inledningen på 

hösten. Positivt är att rådighet från medlemmar har 

lett till att ett par cykelstölder har förhindrats.  

Här kan vi alla hjälpa till!  

 Var uppmärksam. 

 Fråga okända om du kan hjälpa till. 

 Lämna inte ut koden. 

 Släpp inte in någon du inte känner igen. 

 Alltid låsa källardörren efter sig. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21 

Återbruk på Östberga ÅVC 

Östberga ÅVC arbetar nu med återbruk och tar 

emot följande saker för vidare förmedling till 

återbruk och second hand. 

 Cyklar 

 Heminredningsartiklar 

 Husgeråd 

 Kläder, skor och textilier - helt och trasigt 

 Möbler och tavlor 

 Sport- och fritidsartiklar 

 Verktyg och redskap 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.  
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