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Grovsopor 17-19 september 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 17-19 

september. Då kommer container för grovsopor 

samt kärl för elskrot, batterier och glödlampor att 

finnas på plats. Miljöfarligt avfall får inte placeras 

i containern utan lämnas istället på Östberga ÅVC. 

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

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  

Årets stämma är planerad till den 22 november. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.  

Mobila miljöstationen 20 oktober 

Mobila miljöstationen tar emot merparten av det 

miljöfarliga avfallet vi inte får slänga i våra 

sopbehållare eller som grovsopor. Onsdag 20/10 

kommer den mobila miljöstationen till 

Hjälmarsvägen 26 (Årsta torg) och till 

Gullmarsplan. Läs mer på http://www.svoa.se/  

Mer information fås på telefon 08-522 120 00. 

Medlemsmötet flyttas fram 

Det planerade medlemsmötet i september flyttas 

till våren utifrån att restriktionerna behålls 

månaden ut. Styrelsen hoppas på möjligheten att 

kunna genomföra årsmötet i Årsta Folkets hus. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Sommarfesten 

Stort tack till alla medlemmar som var med och 

gjorde sommarfesten till en riktigt trevlig aktivitet. 

Några bilder från sommarfesten finns här  
https://www.instagram.com/p/CS2L8Y7jNYI/  

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Lås våra källardörrar 

Efter sommarens inbrott i en källare uppmanas alla 

medlemmar att alltid låsa källardörrana vid in- och 

utpassering genom källardörren. 

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

Ändringar i tv-utbudet 

Tele2 informerar om att TV6 utgår från 

föreningens tv-utbud den 31 oktober. Ny kanal i 

utbudet som ersätter TV6 blir TV10. Mer 

information hos Tele2.  

www.tele2.se/fastighetsagare/kanalforandring  

Valberedningen  

Valberedningen söker intresserade för uppdrag i 

kommande styrelse. Se separat anslag. 

Kontaktperson är David Norell, 070-311 88 00. 

Miljövänlig tvätt 

För miljön använder vi miljövänliga tvätt-

kemikalier med liten eller ingen parfym och 

undviker sköljmedel i största möjliga utsträckning. 

Dagens tvätt-kemikalier är mer koncentrerade än 

tidigare, var därför noga med att följa 

doseringsanvisningarna för att inte överdosera. 

Sortering av matavfall 

Föreningens sortering av matavfall gynnar både 

miljön och föreningens ekonomi. För att rätt effekt 

ska fås är det viktigt att matavfall sorteras rätt och 

att brun papperspåse används innan matavfallet 

kastas i de mindre sopbehållarna för matavfall, vid 

Ymsenvägen 2 och vid Sköntorpsvägen 18. Alla 

andra hushållssopor ska kastas i de större 

sopbehållarna för hushållsavfall. När plast, 

plastpåsar och annat än matavfall kastas i de 

mindre behållarna för matavfall kommer 

föreningen få straffavgift vilket i en förlängning 

leder till högre månadsavgifter. 

Exempel på matavfall är rester av grönsaker, frukt, 

kött, fisk, skaldjur, pasta, ris, bröd, äggskal, teblad 

och kaffesump med filter. Mer information finns 

på  https://www.svoa.se/matavfall 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Reparation av dagvattenrör 

Vid lekplatsen, Ymsenvägen 3 pågår ett 

reparationsarbete av ett läckande rör som är 

kopplat till stupröret. 

Mer information fås av ADB, 08-664 41 00. 
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