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Pokalbladet juni 2009
Sommar och semester på Pokalvägen

Under sommaren ändras våra rutiner för 
fastighetsskötsel och gästlägenheterna när vår 
fastighetsskötare Mats tar sin välförtjänta semester. 
I detta nummer av Pokalbladet berättar vi även om 
föreningens nya styrelse och det förestående 
reparationsarbetet av våra balkonger som börjar 
vecka 27.

Årsstämman
Årets stämma i bostadsrättsföreningen var som 
vanligt välbesökt. Två motioner hade inkommit 
och besvarades under mötet. Under övriga frågor 
diskuterades det nya avtal som slutits med 
företaget Vivaldi för skötsel av vår mark. Många 
församlade tyckte att det fanns brister i deras 
utförande och ifrågasatte avtalets utformning. 

Den sittande styrelsen motiverade det nya avtalet 
med att man valt en större entreprenör som Vivaldi 
för att ha möjlighet att ta hjälp av dem vid de 
större anläggningsjobb som ska göras på vår mark 
framöver. Syftet är alltså att få en och samma 
leverantör till alla markarbeten vi ska göra. 

Efter de ordinarie punkterna på årsstämman 
informerade tidigare ordförande i styrelsen Anna 
Rygård om exploateringsplanerna för 
Reimersholme och hur ärendet ligger till. Flertalet 
steg återstår i processen och hon hyser gott mod 
om att vi ska kunna stoppa byggplanerna. För er 
som är engagerade i ärendet bjöd Anna in till den 
nystartade arbetsgrupp som kommer att samordna 
och driva arbetet med exploateringsärendet på ön. 
Intresserad? Mejla till anna.rygard@mac.se

Ny styrelse
Ordförande Anna Rygård avgick vid stämman 
eftersom hon i sitt arbete kommer att vara 
stationerad i Kina en stor del av det kommande 
året. Brf Reimers nya styrelse har nu följande 
sammansättning:

- Britt Monti, ordförande

- Michael Loberg, vice ordförande, 
fastighetsunderhåll

- Daniel Nordlund, sekreterare

- Josefin Cejie, vice sekreterare, Pokalbladet, 
webbredaktör

- Anna Lindau, ekonomi

- Åsa Dahlgren, utemiljön, 

- Ann-Christine Wallin, suppleant, 
studieorganisatör, ekonomistöd

- Mårten Werle, suppleant

- Lillemor Witzell, ledamot utsedd av HSB

Samtliga styrelsemedlemmar presenteras 
utförligare i nästa nummer av Pokalbladet som 
kommer efter sommaren. 

Reparation av samtliga balkonger 
fr. vecka 27
Som många säkert märkt har de balkongarbeten 
som utfördes för mindre än fem år sedan redan 
börjat uppvisa en del brister. Bland annat har 
sprickor i betongen uppstått på vissa ställen och 
räckena har rostat. Dessa fel gör det inte farligt att 
vistas på balkongerna, men sprickor i betongen 
kan leda fukt in i fasaden och har redan lett till 
skador. 

Då arbetet är relativt nygjort gäller fortfarande vår 
garanti och företaget Simtuna har tagit på sig att 
utföra reparationerna så snart som möjligt. 
Anledningen till att arbetet för fem år sedan inte 
utfördes på ett bättre sätt beror enligt Simtuna på 
att de anlitat en underleverantör som inte höll 
måttet. Så ska inte bli fallet nu försäkrar de.

Arbetet kommer att påbörjas vecka 27, 29:e juni. 
För att störa så lite som möjligt kommer arbetet till 
största del att utföras utifrån med hjälp av skylift. 
Simtuna kommer att anslå i portarna när det är 
dags för ditt hus. Var alltså beredd på att det då 
helt plötsligt kan stå någon på din balkong. Till en 
del lägenheter behövs tillträde inifrån, då får du 
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lapp i lådan. Simtuna kan inte avgöra hur lång tid 
detta kommer att ta eftersom arbetet är 
väderberoende.

Det är beklagansvärt att tillgången till våra 
balkonger blir begränsat en tid just under den 
vackra sommaren. Tyvärr har vi dock inte så 
mycket val vad gäller tiden för utförandet och för 
våra fastigheter är det ett angeläget arbete.

Vad ska du göra? Om du reser bort innan din 
balkong är åtgärdad - ta bort skrymmande och 
ömtåliga saker och om du har trädäck ska du ta 
bort det vid balkongdörren eftersom de flesta 
sprickor finns där. Är du hemma så kan du ta bort 
saker och trädäck när det anslås i porten eller du 
märker att dom är på gång. 

Expeditionen under sommaren
Vår fastighetsskötare Mats Billgren kommer att ha 
sin semester under vecka 26, samt veckor 29-32. 
Expeditionen kommer att vara stängd under dessa 
veckor. Uppstår något akut, som t.e.x stopp i 
avlopp, kan man ringa jouren på 08-695 00 00. 
Tänk dock på att endast använda detta nummer vid 
akuta problem då det kostar föreningen pengar. 
Det som kan vänta tar Mats när han är tillbaka.

Under Mats semester blir bokning av 
gästlägenheterna inte möjlig, se därför till att boka 
de dagar du behöver redan nu. Styrelsen har satt 
upp en lapp om detta i portarna där vi eftersöker 
någon som kan hjälpa föreningen med 
nyckelhanteringen för gästlägenheterna under 
sommaren. Då denna förfrågan varit utan 
framgång kommer nyckeln till gästlägenheterna 
att lämnas över i en kedja från en gäst till nästa 
under denna period. Ni som bokat, snälla se till att 
detta fungerar.

Kommer du att vara hemma under vecka 29-32 
och kan tänka dig att ta hand om gästlägenheternas 
nyckelhantering? Kontakta i så fall Anna Lindau 
på 0739 8359 67 eller a_lindau@hotmail.com. 
Ersättning utgår.

Exploateringsplanerna
Det har inte hänt så mycket nytt i ärendet sedan 
förra numret av Pokalbladet. Ett möte har hållits i 
maj med representanter från Reimersholmes 
bostadsrättsföreingar, HSB Stockholm och Småa 

där våra olika ståndpunkter ventilerades. 
Länsrätten har ännu inte fattat något beslut på vårt 
överklagande av exploateringsnämndens beslut. Så 
fort vi vet något mer publiceras det på vår blogg. 

Reimersholmes festdag
För de årliga festligheterna är i år vår förening 
sammankallande. Festdagen går av stapeln 22 
augusti. Vill du vara med och ordna en bra fest? 
Anmäl dig till expeditionen snarast.

Övrigt
- Några nya odlingslotter anläggs nu på ett 
outnyttjat markområde bakom P4 för att ge plats åt 
den skara boende som väntat länge i kön på en lott. 
Vill du anmäla dig till kön för odlingslotter? 
Kontakta: Anna Lindau a_lindau@hotmail.com 
eller telefon 0739 8359 67

- Lägenhetsbesiktning är genomförd i så gott som 
alla lägenheter i föreningen. Genomgående var 
resultatet gott, med undantag för balkongerna som 
nu ska repareras. 

- Vår förenings webbplats är nu uppdaterad och 
har fått ett nytt utseende under våren. Gå in och ta 
en titt: www. brfreimer.se

- Adressen till bloggen om exploateringsärendet:
www.nybyggereimersholme.blogspot.com

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig sommar!
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