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Höst på Pokalvägen

Efter en härlig sommar har nu hösten gjort
sin entre här också. De nya parksofforna,
papperskorgarna och cykelställen är på plats.
Mats arbetar åter heltid.
Nya expeditionstider:
Mån. 17-19
Tors. 7-9

kvällen bestod av akrobater och eldslukare
samt ett nio-mannaband, som dessutom ledde
allsången.
Som vanligt hade man tur med vädret och
kräftorna var mycket goda.

Cykelmärkning

De cyklar, som ej märkts, står nu ”i karantän”
till den 30 november, då de transporteras
härifrån. De cyklar som nu tagits omhand är i
så dåligt skick att de kommer att kasseras.

Odlingslotter

Nu har vi fått några nya odlingslotter att
Lekplatsen
”hyra ut”. Dessa lottinnehavare samt ”gamla”
Nu har alla småbarnsföräldrar möjlighet att
lotternas innehavare får då bilda en kolonipåverka hur vår lekplats ska se ut framöver.
lottsgrupp, som tillsammans ansvarar
Styrelsen söker frivilliga till vår ”Lekplatsför inköp av nödvändiga redskap för odling.
grupp” som hjälper oss i arbetet med att
För att bekosta detta kommer en blygsam
utforma en ny lekplats, då större delen av
årsavgift att tas ut av var och en.
lekplatsen dömts ut vid en inspektion. Anmäl På expeditionen finns redan nu några tankar
ditt intresse till annazickert@yahoo.com
och regler för hur skötseln ska vara. Det
viktiga är, att även de som inte har lotter, ska
kunna njuta av dem! Sköter man inte sin lott,
Reimersholmes festdag
Lördagen den 21/8 samlades ca 350 deltagare kan den överlämnas till någon annan.
Anmäl intresse till Maria Bollvik på expedii alla åldrar för att bl.a. gå på loppis samt på
tionen.
kvällen äta kräftor. Underhållningen på

Grovsopor

Vi vill återigen påminna om att grovsoprummet ENDAST är till för det som skyltarna
anger. När det gäller elektronik går det bra att
kasta t.ex. mobiler och hårtorkar. Men INTE
datorer, TV-apparater eller dammsugare och
kylskåp!
Och det är ABSOLUT FÖRBJUDET att
slänga gamla sängar eller köksinredning.
Det blir mycket kostsamt för hela föreningen
när detta inte följs.

Vinds- och källarförråd

Vid inventering av föreningens lokaler har
det visat sig att en del lägenhetsinnehavare
även utnyttjar gångarna utanför sina förråd
till förvaringsplats. Detta är inte tillåtet
av brandsäkerhetsskäl. Därför ber vi Er
snarast rensa utanför Era förråd, annars
kommer sakerna att fraktas bort 30/11.

Uthyrningsförråden

Hyran för uthyrningsförråden har varit densamma sedan 1993 då förråden byggdes.
Från årsskiftet kommer hyran dock att höjas
med 25% (indexuppräkning från 1993). Detta
gäller inte förråd som hör till lägenheterna.
Då kön till förråden är lång så kommer det
i fortsättningen att vara tillåtet med max 1
förråd per lägenhet vilket innebär att några
förråd kommer att sägas upp med uppsägningstid enligt kontrakt.

Nya gästlägenhetsregler

En av motionerna till årsstämman handlade
om nya regler för gästlägenheterna och stämman gav styrelsen i uppdrag att vidareutveckla förslaget vilket nu skett. Här följer de nya
reglerna som är en blandning av de gamla
och motionen.
Ordinarie bokning: Man får ha max två
bokningar samtidigt med max tre nätter i en
lägenhet per bokning.
Bokning med kort varsel: Vid bokning mindre än en vecka i förväg är det tillåtet att
utnyttja alla lediga nätter oavsett hur många
ordinarie bokningar man har.
Betalning ska ske innan man får ut nycklar.
Avbokar man senare än en vecka i förväg får
man ändå betala, såvida inte lägenheten blir
uthyrd till någon annan.
De nya reglerna gäller från 1 november.
Övriga regler vad gäller städning med mera
är oförändrade.

Kontakt med styrelsen?

Antingen skriver du ett brev som du lämnar i
brevlådan på exp. eller så mejlar Du oss på
brfreimer@comhem.se
Styrelsen sammanträder under hösten 19/10,
16/11 och 14/12.
Ett informationsmöte är planerat till den
25/11. Mer information ser du på anslagstavlan inom kort.

Målning av träpartier på
balkongerna.

Arbetet är beställt och kommer att påbörjas
under april 2011. Vidare information kommer
under våren.
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