Information från styrelsen i Brf Ymer
Stämma & styrelse
Som Ni vet genomfördes årsstämman åter igen per
post. Vi hoppas att vi snart kan ses på riktigt istället.
Henrik Hagblom är nu styrelsens nye ordförande
(7A), Karin Hellström vår sekreterare (39A), Åsa
Himmelsköld kassör (39B) och Magnus ”Mankan”
Torneus (7B), Yvonne Sjöström (7A) och Lowe Lundin (39B) fogdar. På anslagstavlorna i trapphusen
kommer kontaktuppgifter till oss att anslås.

Vi hjälps åt!
Då antalet medlemmar i Brf Ymer är få, behöver vi
vi hjälpas åt. Utöver styrelsen ansvarar andra medlemmar för vissa sysslor:
Vahe Milagerdi Zadourian (39A), parkeringar
Sylvia Amcoff (39B), tvättstugan i 39:an
Yvonne Sjöström (7A), tvättstugan i 7:an
Lena Edling (7A), nyckelansvarig
Katarina Yuen Lasson (7B), planteringar
Anastasia Radovanova (7A), planteringar
Roger Himmelsköld (39B), valberedning
Thomas Sjöström (7A), valberedning
Flera av Er bidrog också i anslutning till fixardagen
den 24 april. Har Du ännu inte engagerat Dig? Då
kan det vara dags. Kontakta styrelsen.

Planteringar
Mot muren, mellan Ymer-huset och parkeringen,
finns tre odlingskragar. Där växter grönsaker, kryddor och bär. Där kan vi som bor här skörda för husbehov. Smaklig måltid!
Planteringsansvariga svarar odlingskragarna, prydnadsväxter i
krukorna framför våra entréer
och de båda rabatterna på var
sida om parkeringen. Det betyder inte att de ska gör
allting. Alla behöver vi hjälpas åt, inte minst att
vattna krukor och kragar, rensa ogräs med mera. Någon i 39:an som är intresserad? Kanske också någon
som kan ge våra rosenbuskar längs muren lite kärlek?

Dörrnycklar
Dörrnycklar till Brf Ymer ska bara kunna kopieras
med intyg utfärdad av föreningen. Därmed vet vi
också hur många nycklar som finns. Behöver Du ytterligare dörrnyckel? Kontakta nyckelansvarig.

Brandsyn
Styrelsen svarar för föreningens systematiska brandskyddsarbete (SBA), vilket är lagstadgat. Kontroller
görs och dokumenteras kvartalsvis. I föreningens
Trivselregler kan Du läsa vad som gäller. Se föreningens hemsida (www.brfymer.se/arkivet).

Fett i avloppet
Fett som spolas ner i avloppet stelnar, fastnar i ledningarna och orsakar stopp. För att undvika detta:
 torka ur stekpannan med hushållspapper, innan
du diskar den. Sortera pappret i matavfall och
 häll överblivet matlagningsfettet i en flaska. När
den är full lämna Du den på återvinningscentralen.

Underhållsplan
Styrelse har sedan tidigare låtit HSB Uppsala ta fram
förslag till en underhållsplan. Utifrån denna kommer
styrelsen att besluta om åtgärder de kommande åren.
Några större projekt är dock inte aktuella i närtid, i
våra nyss rustade och fantastiskt fina hus.

Vilka flyttade in 1924?
1924 flyttade föreningens första medlemmar in. Men,
vilka var det som flyttade in i just Din lägenhet? Under fliken ”Historia” på föreningens hemsida finns
ett gammalt fotografi. Där kan Du klicka på varje
fönster i fotot, för att läsa om de som först flyttade
in i respektive lägenhet (www.brfymer.se/historia).

Vaksalastaden 2021-06-16
Styrelsen
E-post:
styrelsen@brfymer.se
Hemsida:
www.brfymer.se

