Information från styrelsen i Brf Ymer
Parkeringarna

Som flera av Er säkert noterat saknas förnärvarande
elförsörjning till motorvärmartuttagen vid parkeringarna mot 39-huset och mot Brf Fyris. Efter tidsödande felsökning visar sig orsaken vara kabelbrott
under jord, vilket kräver grävarbete.
I samband med att felet åtgärdas kommer 4 laddplatser för el- och hybridbilar att installeras vid de nuvarande två gästparkeringarna och vid platserna 1 och
26. En av gästparkeringarna blir kvar, men flyttas till
nuvarande plats 25. Den andra gästparkeringen kommer istället att hyras ut, vilket ökar föreningens intäkter. För att delfinansiera projektet kommer styrelsen
att ansöka om statliga bidrag.

Höstfixardagen

Lördagen den 2:a oktober träffades många av oss, för
att ordna inför vintern. Som vanligt fikade vi och så
passade vi på att avtacka tidigare styrelseledamöter.
Tack till alla som medverkade!

Hobbyrummet

I källaren i 39B finns föreningens hobbyrum. Dit är
alla medlemmar välkomna med sina hobby-projekt.
Tänkt då på att hålla ordning, städa efter Er och respektera andras projekt.

Underhållsplanen klar!

Hälften av oss nappade på erbjudandet att se över
värmeelementen i våra lägenheter. De som anmält sig
i tid får besök av Teubers Rör AB. Även radiatorerna
i trapphusen ses över.

Styrelsen har nu beslutat om en underhållsplan för
åren 2021-2058, som ett internt arbetsmaterial. Nästa
år står obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på
tur. De kommande åren omfattar annars inga större
åtgärder. Vi återkommer med mer information när
det blir dax. Utifrån planen ser styrelsen förnärvarande ingen anledning att ändra avgiften.

Inventering av brandvarnare

GDPR

Kalla element?

De flesta av oss, men inte alla, har svarat på fråga om
vi har brandvarnare i lägenheten. Ni som ännu inte
svarat, kontakta styrelsen. Enklast skickar Ni ett mäjl
till: styrelsen@brfymer.se
Som fastighetsägare svarar
styrelsen för att det finns
brandvarnare i varje lägenhet,
medan vi som bor här ansvarar för att sköta om dem. Tidigare har styrelsen delat ut en
brandvarnare av märket Snapalarm som inflyttningspresent
(se bilden). Dessa är inte
längre godkänd och behöver
bytas ut. Därav styrelsens inventering.

Råd & Regler

Föreningens tidigare Trivselregler har reviderats och
kallas numer Råd & Regler. Där kan Ni bland annat
läsa att dörrar till källare och vindar ska vara stängda
och låsta. Detta är viktigt både för brandskyddet och
för att minska risken för stöld och åverkan. Ni hittar
Råd & Regler på vår hemsida: www.brfymer.se

Sedan 2018 har styrelsen arbetat med dataskyddsförordningen (GDPR), det vill säga hur föreningen hanterar personuppgifter. Mer om detta kan Ni läsa i den
integritetspolicy som styrelsen beslutat om, som Ni
förstås hittar på: www.brfymer.se
I policyn har bland annat en så kallad intresseavvägning gjorts, om ett register för styrelsen med kontaktuppgifter till alla medlemmar. Tack till Er som delat
Era e-post-adresser. Har Ni ännu inte gjort det,
skicka i så fall ett mälj till: styrelsen@brfymer.se

Vem var Simon?

Simon ritade och byggde våra
bostadshus. Han föddes i Tierp
1886, tog efternamnet Lindsjö
1906 och utbildade sig i Stockholm 1908-1911. Efter Krügerkraschen köpte han Engelska villan i Uppsala, där han dog 1952.
Han blev 66 år. Läs mer om Simon på: www.brfymer.se
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