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Sommar och sol på Pokalvägen
I sommar finns det goda möjligheter att njuta av våra 
vackra omgivningar: Lagom till sommaren blev avtalet 
med en nygammal markentrepenör klart och nya fina 
bänkar är på gång till vår park. Och vår fastighetsskötare 
Mats är tillbaka på halvtid hela sommaren. Läs mer om 
det och annat i detta nummer av Pokalbladet, som är 
upptryckt på vår egen kopiator för att spara pengar.

Ny styrelse
Föreningens årsstämma hölls som vanligt i maj och 
vid den valdes årets nya styrelse. Vår ordförande Britt 
Monti sitter kvar vid rodret och kvar i båten blir även 
Mårten Werle (P3) och Ann-Christine Wallin (P4). 
Även Lillemor Witzell, HSB:s rep sitter kvar i 
styrelsen. Nytillkomna är Anna Zickert-Söderström 
(P3), Anders Karlsson (P5), Eva Scheja (P4) och Per 
Brundin (P4). Som synes saknar vår styrelse under 
ännu ett år representation från P6. 
Johansson tillbaka på mark- och trädgård
Sedan början av juni sköter åter Kjell Johansson AB 
om vår mark och trädgård. Det blev resultatet av den 
upphandling som pågått sedan i höstas. Med hjälp av 
HSB:s upphandlingsavdelning har vi tagit fram ett 
detaljerat underlag och en beskrivning av vilka 
tjänster vi önskar och därefter tagit in anbud. 
Johansson lämnade ett bra anbud och det är enligt 
detta vi nu skrivit avtal. 
Ventilationen i tvättstugan klar
I skrivande stund avslutas just nu arbetet med 
reparation och förbättring av ventilationen i 
tvättstugan i P5. I slutet av maj genomfördes 
motsvarande arbete i P6. I samband med det arbetet 
har även ytterligare torktumlare installerats. Eftersom 
defekta ventilationskanaler nu lagats och luftflödet 
förbättrats avsevärt är vår förhoppning att all 
torkutrustning fungerar mer effektivt nu än tidigare. 
Eventuellt kommer de torkskåp som ofta är trasiga att 
bytas ut framöver.
Mats är tillbaka i tjänst
Vår ordinarie fastighetsskötare Mats är nu tillbaka i 
tjänst på halvtid. Vi är glada att han har blivit bättre 
och nöjda att ha honom tillbaka. Vår inhyrda vikarie 
Bobby kommer att tjänstgöra en dag i veckan för att 
komplettera tills Mats är tillbaka på heltid.
Expeditionen är även fortsättningsvis bemannad av

Vår nya styrelse framför jaktgudinnan Diana.

vår eminenta granne Maria Bollvik: måndagar kl 17-
19 och torsdagar kl 18-19. Hon administrerar 
gästlägenheterna och lämnar ut nycklar mm.
Felanmälningar kan göras antingen till Bobby, Mats 
eller till Maria på expeditionen. Det går också bra att 
lämna ett meddelande i brevlådan på expeditionen 
eller på telefonsvararen 668 12 98. Lämna gärna 
namn och telefonnummer ifall det behövs en mer 
detaljerad beskrivning av felet. För inte så brådskande 
felanmälningar går det också bra att skicka e-brev till 
brfreimer@comhem.se. 
Nya parkbänkar
Brukar du ta en kort eller lång paus på väg upp för 
Pokalvägen för att njuta av våra sköna omgivningar? 
Nu kan du snart slå dig ner på de nya fina parkbänkar 
som köpts in. Dessa kommer under sommaren att 
monteras på ungefär samma ställen som tidigare 
parkbänkar. Utseendet och materialet på bänkarna är 
noga utvalt för att överensstämma med våra hus.
Nya portar i augusti
Tyvärr måste vi åter revidera tidsplanen för när våra 
nya portar kommer på plats. Innan sommaren skulle 
de vara uppe enligt tidigare plan, men vecka 34, dvs 
slutet av augusti, har vi nu blivit lovade. Förseningen 
beror på problem med materialleveranser till 
byggföretaget vi anlitat.
Besiktning av balkongarbete
Förra sommaren genomförde Simtuna ett garantijobb 
på våra balkonger för att åtgärda sprickor i 
balkonggolven. Nu är besiktningen av Simtunas 
arbete slutfört. De som anmält problem enligt anslag i 
portarna har fått dessa besiktigade. Det gäller alltså 
sprickor i balkongen, inte i fasaden. 
Grovsoprum, inte soptipp
I vårt grovsoprum ska man inte ställa möbler och 
andra stora stora sopor. Är grovsoprummets behållare 
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fulla får man helt enkelt ta sig till en soptipp för att 
lämna sitt skräp där och inte låta grannen 
(föreningen) betala för det. Inte heller färg och andra 
kemikalier får lämnas i grovsoprummet. Vi debiteras 
straffavgifter från sophämtarna varje månad när 
grovsoprummet innehåller fel sorts sopor. 
Nya odlingslotter klara
Vi har anlagt 10 nya odlingslottter på vår mark 
nordöst om P4. Dessa kommer att delas ut till 
personer i vår kö. Vill du ställa dig i kön till 
odlingslotterna? Eller har du en odlingslott som du 
inte använder och vill upplåta till en ivrig granne i 
kön? Kontakta Maria på expeditionen. 
Cykelmärkning
Nu är det dags att rensa bland cyklarna igen, eftersom 
våra cykelrum åter är överfulla. Märk din cykel med 
det klistermärke som bifogas med detta blad. 
Placera märket på stången under sadeln (se bild). 
Märket på din cykel visar oss att den har en ägare och 
att den används regelbundet. Cyklar utan klistermärke 
på flyttas först 
undan en tid och 
kasseras efter tre 
månader. 
Senast 30 augusti 
måste din cykel 
vara märkt för att 
inte rensas bort.
OBSERVERA att tidigare märkning inte gäller nu 
Övrigt
- Reimersholmes festdag genomförs i år lördag 21 
augusti. Vill du vara med i arbetslaget i år och göra en 
(stor eller liten) insats? Kontakta då Nina Forsblad i 
P5.
- Om då får förhinder och inte kan utnyttja din tvättid 
uppskattas det mycket av dina grannar om du 
kommer ihåg att sudda ut din bokning så att tiden kan 
nyttjas av någon annan.
- I slutet av 2009 fick alla lägenheter i föreningen ett 
nytt nummer i Lantmäteriets nya lägenhetsregister. 
De gamla lägenhetsnumren som är föreningens egna 
gäller dock fortfarande som förut, t.ex. vid 
kontraktsskrivning.
- Målning av träpartierna mellan fönster och dörr på 
balkongen kommer att genomföras under hösten. 
Upphandling pågår.

Förr på Holmen
Tyvärr måste vi berätta att Kurt Wingstedt som 
tidigare här i Pokalbladet delgivit oss minnen från förr 
på holmen har avlidit under våren. Kurt bodde här på 
Pokalvägen ända från 1944 då vår förening bildades. 
Med Kurt har föreningen förlorat en fantastisk källa 
till kunskap om ön och föreningens historia, men även 
en vänlig och omtyckt granne.
Kurt ville gärna att vi ”nyinflyttade” skulle få kunskap 
om hur livet tedde sig här förr, så till hans minne 
publicerar vi därför här ett sista avsnitt av hans 
nedtecknade anekdoter:
En åsna på Reimersholme
1945 hade Karlssons Klister sin fabrik på holmen. De 
hade en slogan ”Alla använder Karlssons Klister utom 
jag, för jag är en åsna”. Och de hade en levande åsna i 
en liten hage vid Reimersholmsgatan. Åsnan förspänd 
en liten elegant syditaliensk vagn användes för 
distribution till kunder i staden.
På västra udden
Längst ut på västra udden stod den övergivna fd 
maltfabriken. I bottenvåningen hade en kanotklubb 
sina lokaler. Fabriken blev en spännande byggnad för 
holmens barn, som kunde finna många spännande 
miljöer att leka i.
På västra delen av holmen fanns även en del gamla 
trävillor. I en av dem fanns en liten livsmedelsaffär, 
där man kunde få det nödvändigaste för hushållet. I 
några av villorna bodde romer som bla köpte och sålde 
begagnade bilar, vilket medförde att en av tomterna 
var fylld med bilvrak.
Köttgrosist i P6
I det som nu är Mats Billgrens kontor fanns till en 
början en mjölkaffär, men när andra affärer började 
med förpackad mjölk var sagan all för alla 
mjölkbutiker i staden. Istället fick vi en köttaffär i 
lokalen. I första hand distribuerades specialiteter till 
andra affärer runt staden, men vi boende på 
Pokalvägen kunde också få en billig kotlett eller 
entrecôte.
Till Kurt Wingstedts minne.
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