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Tack till alla för hjälp vid fuktmätningen   

Ett stort tack riktas till er alla för att ni varit 

Kalle behjälpliga med nycklar vid fukt-

mätningen i föreningens fastigheter. Resultaten 

har varit positiva! 

 

Fontänen 

Föreningens fontän har grävts ut för kontroll av 

läckage och rengöring. Då vintern nu är 

antågande och med det vinteride för fontänen 

så kommer arbetet att slutföras i vår. 

 

Information om molokbehållarna 

Endast hushållssopor får slängas i våra 

molokbehållare. Grovsopor och elektriskt skrot 

slängs i container, precis som förut. Container 

ställs upp fyra gånger per år och dessa datum 

finns anslagna i porten. 

 

Under de varma sommarmånaderna har det på 

vissa håll luktat otrevligt från molokbehållarna. 

För att undvika att det blir så igen kommer 

rengöring av behållarna utföras och inför nästa 

sommar kommer även tätare tömning att 

beställas.  

 

Årsstämma 

Onsdagen den 30 november kl 19.00 kommer 

föreningens årsstämma hållas i Årsta Folkets 

hus. Anmälan till den lättare förtäringen och 

kaffet efter stämman kommer senare i höst. Om 

någon skulle vara intresserad av att engagera 

sig i styrelsearbetet vänder man sig till 

valberedningens ordförande Mikael Erixon, 

Ymsenvägen 1. 

 

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen 

Ett tips från styrelsen är att se till att ni har ett 

bostadsrättstillägg i hemförsäkring. Det kan 

vara bra om olyckan är framme! 

 

Ställ inget i trapphusen 

Trapphusen är utrymningsvägar och behöver 

vara fria för utrymning och för att brandkåren 

ska kunna komma fram även när trapphuset är 

rökfyllt. Därför får inget förvaras eller ställas 

där. 

 

Intervju med föreningens nya HSB-
ledamot 

Sedan januari i år har 

föreningen en ny HSB-

ledamot i styrelsen, Leena 

Harakka. Hon efterträder 

Mikael Holst som då slutade 

efter många år i brf Ymsens 

tjänst.         Leena Harakka 

 

Vad gör en HSB-ledamot? 

– Jag agerar som fullvärdig styrelseledamot i 

brf Ymsen. Som HSB-ledamot fungerar jag 

också som stöd i föreningens styrelsearbete och 

föreningsverksamhet. 

 

Vilka frågor tycker du är viktiga att bevaka 

i styrelsearbetet?    

– Egentligen tycker jag att alla frågor är lika 

viktiga att bevaka. Som HSB-ledamot ska jag 

tillvarata både medlemmarnas intressen och 

stödja föreningens styrelse.  Jag har ett 

kontaktnät till HSB Stockholm och kan med 

via mina kollegor hjälpa brf Ymsen även med 

frågor som är utanför mitt eget område, som är 

ekonomi. 

 

Berätta lite om dig själv! 

– Jag bor i Årsta med min familj. Vi trivs bra i 

detta område som är nära stan och har så 

mycket grönområden och vatten i närheten. När 

jag inte jobbar springer jag gärna. Min favorit-

löprunda är runt Årstaviken, att få springa i 

skog och bredvid vattnet gör träningspasset 

lättare.  På dagarna jobbar med ekonomi hos 

HSB Stockholm.  


