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Julstämning på Pokalvägen

Efter ett år av våndor och hårt arbete för att påverka 
våra politiker kan Reimersholme nu andas ut: det blir 
inget nybygge meddelar Kristina Alvendal  i början 
av december. Läs mer nedan om vad som ledde 
fram till beslutet. Läs även om den nya utrustningen i 
tvättstugorna, resultatet av boendeenkäten och hur 
det går med bekämpningen av de ovälkomna 
husdjur som tyvärr också verkar trivas i vår förening. 
Vi bjuder också på en blick tillbaka på hur livet på 
Pokalvägen tedde sig förr. 

Boendeenkät
Den boendeundersökning som genomfördes i 
september besvarades av hela 137 hushåll. Era 
svar utgör ett viktigt underlag när styrelsen ska 
prioritera ärenden och investeringar fram över. Vid 
föreningens höstmöte 26 november presenterades 
resultatet från enkäten och de närvarande passade 
på att ställa många frågor. Här i Pokalbladet har vi 
begränsad plats att redovisa alla resultat, men 
sammanfattningsvis kan detta nämnas:
- Sammanställningen visar att medlemmarna trivs 
väldigt bra i föreningen och är nöjda med det 
mesta. Hela 96,3 % trivs bra eller mycket bra.
- Tvättstugorna är dock ett potentiellt 
förbättringsområde.
- Många vill ha solterrasser men inte så lika många 
tycker att de behöver möbleras. Om det blir 
solterrasser så tycker en tredjedel att det är viktigt 
att piskställningarna ställs upp någon annanstans.
- Mötesrum verkar inte så viktigt (många av de 
som kryssat att de vill ha det, skriver att det bör 
användas som festlokal vilket blir känsligt för de 
som bor närmast).
- Grillplats verkar inte så viktigt (i kommentarerna 
skriver flera att det går att ordna grillning själv på 
flera platser)
- De flesta boende har aldrig försökt komma i 
kontakt med styrelsen, men av de som har det 
upplever en del att det kan vara svårt. Med 
anledning av det tar vi upp hur man bäst ska gå till 
väga under särskild rubrik nedan.

Ludna grannar i P6 snart borta?
De problem med råttor som port 6 dragits med en 
tid är förhoppningsvis snart avhjälpt. Vår 
fastighetsskötare Mats har under hösten bedrivit

Julljusen lyser upp många av våra balkonger i decembermörkret. 

intensiv jakt på skadedjuren som sprider dålig lukt 
och förstör ledningar i källaren. Efter att med hjälp 
av Anticimex ha lokaliserat platsen där de tar sig 
in har öppningen nu gjutits igen.
 
Ett år efter stormötet: 
Exploateringsplanerna stoppas
Nästan på dagen ett år efter det hastigt 
sammankallade stormötet i Åttingen fick vi så 
besked om att stadsbyggnadsnämnden skrotar 
planerna på att bygga tre nya punkthus på 
Reimersholme. 

I början av november kontaktades vår förre 
ordförande Anna Rygård, som varit mycket aktiv i 
ärendet, av Stadsbyggnadsråd Kristina Alvendal 
som bad om ett möte med representanter från öns 
bostadsrättsföreningar. Kristina Alvendal hade 
själv varit på plats tidigare för att se det aktuella 
området och mötet handlade om att utbyta 
synpunkter och information och hölls i konstruktiv 
anda. Som vi berättade på höstmötet  26 november 
fick vi efter det beskedet att beslut i ärendet skulle 
följa inom närtid.

För många reimersholmsbor kom så nyheten i 
Södermalmsnytt 5 december som en tidig julklapp: 
på förstasidan rapporterades nyheten att 
byggplanerna nu skrotas. ”Kan öborna andas ut 
nu?” frågar reportern. "Ja, det finns inga nya 
byggplaner. Reimersholme kommer att fortsätta se 
ut som det gör nu," svarar Alvendal.

Till er som engagerat er och arbetat mot 
byggplanerna: glöm inte att återkoppla till dem du 
varit i kontakt med inom Stockholms stad under 
processen - det är många som är delaktiga i att 
detta till sist landade väl!
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Ny tvättutrustning inköpt
I båda tvättstugorna har två nya tvättmaskiner och 
en torktumlare nyligen installerats. Dessa ersätter 
de mest defekta av våra nuvarande tvättmaskiner. 
De tvättmaskiner som fortfarande fungerar ok 
kommer att stå kvar ett tag till, men byts troligtvis 
ut under nästa år. Under nästa år kommer även 
ventilationen att byggas om i tvättstugorna.
 
Övrigt
- Mark och landskap: Föreningen har sagt upp 
avtalet med Vivaldi som sedan ett år skött om vår 
mark och trädgård. Vi genomför nu med HSBs 
hjälp en upphandling av ny entreprenad. Nytt avtal 
beräknas finnas klart i januari.
- Fastighet: Samtliga portar kommer att byggas 
om under nästa år. Målet är att nuvarande utseende 
ska bevaras så långt det är möjligt, men viss 
funktionalitet kommer att ändras. Exempelvis ska 
dörrarna öppnas utåt så att de inte kan blåsa upp 
under vinterhalvåret.
- Störning: På vår webbplats finns utförlig 
information om hanteringen av störning i våra hus. 
Informationen hittar du på: www.brfreimer.se 
under fliken Ordningsregler/Störningshantering
- Cykelrensning: Det är trångt i våra cykelrum 
och därför ber vi er med cyklar som inte används 
att flytta dessa till era egna förråd. De cyklar med 
gammal märkning (från förra cykelrensningen) 
kommer i ett första steg att flyttas från 
cykelrummen till annan lokal under januari. Nästa 
steg blir att göra en ny cykelrensning till vilken 
nya lappar kommer att delas ut.
- Aluminiumåtervinning: Speciella behållare för 
aluminium kommer att sättas upp i 
grovsoprummet lagom till jul. Här kan du lägga de 
tomma kopparna från värmeljusen eller gamla 
bakformar etc. Om varje svensk källsorterade 
ytterligare ett halvt kilo aluminium per år skulle 
det ge en energibesparing på motsvarande 25 000 
kubikmeter eldningsolja – tillräckligt för att värma 
upp 10 000 småhus i ett år!

Ingen vill ha grus och smuts i kaffet
Därför är det enligt våra ordningsregler inte 
tillåtet att skaka sina mattor från balkongen.

Förr på Holmen
Kurt Wingstedt har bott på Pokalvägen sedan 
1944, dvs sedan vår förening skapades. Han har 
sett hur närmiljön förändrats en hel del under 
åren som gått. 
- Visst kan det tyckas att det då var något av en 
idyll och nog var livet annorlunda än idag. Men 
jag tycker ändå att tillvaron här på Holmen, trots 
all nybebyggelse, har kunnat bevara en stor del av 
sin charm. Jag trivs här lika bra som jag gjorde 
för 65 år sedan.

Enligt boendeundersökningen har ungefär hälften 
av våra medlemmar bott i föreningen i mindre än 
fem år. Kanske är då lite historisk förankring 
intressent? Pokalbladet kommer i några nummer 
framöver att innehålla en kort text som illustrerar 
livet på ön förr, som Kurt står bakom.

Ett framtidsinriktat område
Vårt område på Reimers holme invigdes 1944 
med stort pådrag med konstutställning och i 
närvaro av kungligheter, politiker och andra 
högdjur. Husen på Pokalvägen och 
parkanläggningarna ansågs vara arkitektoniskt 
högklassiga och interiörerna med moderna 
tvättstugor och köksinredningar ansågs vara före 
sin tid. Många svenska och även utländska 
delegationer kom under de närmaste åren på 
studiebesök.

Vad som däremot inte var särskilt framtidsinriktat 
var bristen på parkeringsplatser. HSB-chefen 
arkitekten Sven Wallander yttrade: ”De som 
kommer att bo här, kommer aldrig att ha råd att 
ha bil”. Han skulle bara se hur det ser ut idag!

I nästa nummer: Om den stora explosionen i 
krotonfabriken.

Styrelsen önskar alla en 
god och vilsam jul!
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  Kontakt med styrelsen
  Hör gärna av dig till styrelsen på följande 
  sätt:

 - Skrivelse i brevlådan vid expeditionen 
  (märk försändelsen ”Till styrelsen”) 
 - Skicka e-post till brfreimer@comhem.se
 - Skicka e-post till enskilda 
  styrelsemedlemmar (adresser enligt 
  information i portarna)

 Ring helst inte till styrelsemedlemmar så 
 vida ditt ärendet inte är akut. Vår 
 ordförande får ta emot så många samtal 
 varje vecka att det i längden blir svårt att 
 hantera.

                                     Klipp ut och spara
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