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Mer information, bilder och diskussion finns på hemsidan, Instagram och Facebook 

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

Årsstämman  

Föreningens ordinarie föreningsstämma 

genomfördes i år i Årsta Folkets Hus. 

Verksamhetsberättelse, bokslut och förslag till 

disposition beslutades, stämman beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens 

förslag till nya förtroendevalda antogs och finns att 

läsa på vår hemsida samt på anslag i portarna. 

Protokoll från årsstämman kommer att finnas 

tillgängligt på Brf Ymsens hemsida.  

 

Grovsopor  

Nästa tillfälle för grovsopor är den 12-15 januari. 

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 Micke Erixon, 070-812 66 21.  

 

Återvinning 

Vill bara påminna om vår Facebook grupp, Brf 

Ymsen Byta Grejer. Gå med och köp, sälj och byt 

grejer istället för att slänga dem. Bara att gå med. 

 

Avgifterna 

För att kunna hålla en god ekonomi även 

fortsättningsvis i Brf Ymsen så behöver vi ta höjd 

för kostnadshöjningar för fjärrvärme, el, vatten 

och fastighetsunderhåll samt höjd ränta på lån. 

Styrelsen beslutar därför att höja årsavgiften med 

5% från 1 januari 2023. 

Den nya avgiften kommer att debiteras som 

vanligt via HSB. 

 

Husvärdar i Brf Ymsen 

Varje hus har en representant från styrelsen som 

tillsammans med vår fastighetsförvaltare ADB är 

tillgänglig för frågor eller funderingar avseende 

din lägenhet eller för information om föreningens 

gemensamma resurser.  

Ymsenvägen 1 Pelle Wittheden 
pelle.wittheden@svt.se            tel. 073-382 37 84 

Ymsenvägen 2 Karin Sonesson 
sonesson.karin@gmail.com  tel. 070-690 15 86 

Ymsenvägen 3 Mattias Alfredsson 

mattias.habin@gmail.com  tel. 072-500 03 22 

Ymsenvägen 5 Joakim Groth 
joakimhgroth@gmail.com telefon 076- 695 43 44 

Sköntorpsvägen 18 Daniel Fried 
dar.fried@gmail.com telefon 070-459 43 93 

 

Skyddsrummen 

Som ni kanske noterat har vi fått nya, tydliga 

skyltar till våra skyddsrum. Det finns ett i varje 

hus och de är fungerande. Efter nyår kommer det 

komma ut ett datum via vår Facebookgrupp att 

följa med och se var alla finns. 

 

Tvättstugorna 

Vi har beslutat ett en av våra tvättstugor, Lilla 

tvättstugan i Y3, numera är parfymfri. Det betyder 

att vi bara använder parfymfria tvätt- och 

sköljmedel där framöver. Naturligtvis går det bra 

att använda parfymfria medel i de andra 

tvättstugorna också. I bokningen står det vilken det 

är så det är lätt att välja rätt. 

Kontaktperson är Janna Pettersson, 070-7370680. 

 

God Jul & Gott Nytt År 

Önskar vi alla medlemmar i BrfYmsen 
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