Information från styrelsen i Brf Ymer
Medlemmar & styrelse

Som Ni redan vet genomfördes årsstämman äntligen
på riktigt! De styrelseledamöter vi medlemmar då
valde var Henrik Hagblom (7A), Katarina Yuen Lasson (7B), Dan Melin (39A), Vahe Milagerdi (39A),
Åsa Himmelsköld (39B), Amar Aljic (39B) och Lowe
Lundin (39B). På anslagstavlorna i trapphusen kommer kontaktuppgifter till oss att anslås.
Då antalet medlemmar i Brf Ymer är få, behöver vi
alla hjälpas åt. Utöver styrelsen ansvarar andra medlemmar för vissa sysslor:
Amina Vazda (39B), planteringar
Anastasia Radovanova (7A), planteringar
Lena Edling (7A), nyckelansvarig
Magnus Torneus (7B), valberedning
Nelida Johansson (7B), tvättstugan i 7:an
Patric Amcoff (39B), fika-fixare!
Roger Himmelsköld (39B), valberedning
Sylvia Amcoff (39B), tvättstugan i 39:an, valberedning

Snart 100 år

Vid årsstämman utsågs även en grupp att förbereda
föreningens 100-års-jubileum. Gruppen består av
Magnus Torneus (7B), Emina Dedic (39B) samt Sylvia och Patric Amcoff (39B). Har Du idéer, material
eller annat om föreningen tar de tacksamt emot det.

Fixardagen den 7 maj

Flera av oss bidrog tappert vid fixardagen den 7 maj
– i hällregn. Fika och varmkorv bjöds därefter
hemma hos nr. 24. Tack för gästfriheten!

Parkeringshyror

Efter diskussionerna vid årsstämman har styrelsen
beslutat att hyran för medlemmar av en parkeringsplats ska vara 275 kronor per månad, från och med
2023. Medlemmar som önskar ytterligare p-plats betalar då samtidigt 550 kronor per månad.

Rätt försäkring?

Vi som bor i Ymer bör ha tecknat bostadsrättstillägg
till vår hemförsäkring. En vanlig hemförsäkring
täcker oftast bara lösa föremål, inte skador på själva
lägenheten. Brf Ymer är försäkrad hos Söderberg &
Partners Insurance Consulting AB.

OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har
nu genomförts. Det visade sig då att nästan alla fönsterventiler sitter upp-och-ner. De flesta av oss kan

enkelt åtgärda detta själva, vilket därmed ger bättre
luftflöde i lägenheten. Behöver Du hjälp, frågan grannen eller vänd Dig till någon i styrelsen.
Fel monterad:

Rätt monterad:

Felmonteringen torde ha blivit i samband med renovering av fönstren 2015.
Ett fåtal medlemmar har också andra anmärkningar
att åtgärda inför kommande ombesiktningen. Berörda har kontaktats av styrelsen, men alla har inte
återkommit med uppgifter om när anmärkningarna
åtgärdas. Berörda behöver meddela styrelsen snarast
om detta.

Nya sopkärl

Som Ni säkert redan sett har vi fått nya matavfallskärl
i soprummet. Bytet genomförs av Uppsala Vatten
och Avfall AB för att förbättra arbetsmiljön för de
som hämtar vårt avfall.

Nya medlemmar

Hitintills i år har fyra av föreningens lägenheter (andelar) bytt ägare – nr. 1, 3 och 5 på Ymergatan 7A
samt nr 15 på Väderkvarnsgatan 39A. Vi hälsar våra
nya medlemmar välkomna och önskar de som flyttar
ut lycka till!

Planeringsgruppen

Planeringsgruppen är nu i full färd med att utöka föreningens köksträdgård. Det som växter där är till för
oss alla. Vill Du också vara med i gruppen? Kontakta
i så fall någon av de aktiva. Vi behöver dock alla
hjälpa till att vattna våra krukor och kragar!
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