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Pokal-Bladet

Hösten är här med äpplen på träden, svamp i skogarna och en ny styrelse
på plats. Hösten är också en startpunkt för en del nya projekt och här i
Pokalbladet berättar vi om vad som är i görningen. Vi låter också några av
grannarna komma till tals. Välkommen att kontakta, Ann Wennerström i
P5, om du vill medverka som skribent i nästa Pokalblad eller har
synpunkter på vad vi tar upp.

Nya styrelsen vid Diana: Från vänster: Anna Rygård P3, Anna Lindau P5,
Maria Bollvik P5, Fredric Benesch P4, Michael Loberg P3, Ann-Christine
Wallin P4, Mattias Olsson P4, Ann Wennerström P5, Lillemor Witzell HSB.
Foto: Mats Billgren.

Vill du ingå i Reimers trädgårdsgrupp?
Vi har sen länge en trädgårdsgrupp i BRF Reimer.
Den har varit mer eller mindre aktiv genom åren
och nu är det dags att göra ett nytt ryck.
Planteringar, buskar, trädgårdsskötseln (som vi har
en entreprenör för), träden, lekplatsen och våra
odlingslotter är saker som gruppen sysslar med.
Som du vet har vi en mer långsiktig planering för
park och mark på gång. Vi vill gärna ha
trädgårdsgruppen som referensgrupp till styrelsen
när det gäller de besluten. Är du intresserad av
gröna frågor och vill vara med i gruppen kan du
kontakta den sammankallande i gruppen;
Nina Forsblad i P5, ninaforsblad@gmail.com. Vi
vill gärna ha din anmälan före den 10 oktober.
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Maria Bollvik i P5 har frågat några
grannar på Pokalvägen om deras bästa
sommarminnen. Maria hade kameran
med sig när de träffades.

Linus Höglund och Karin Larsson bor i P3 och
flyttade hit i april i år. Bästa sommarminnet är
Stranden på Sudersand på Fårö och segling i
Stockholms skärgård.

Joakim Norén bor också i P3, sedan ett drygt år
tillbaka. Hans bästa sommarminne är seglingen i
Bohuslän med perfekt väder, dvs. varmt och
medvind.

Birgit Strand bor i P5 sedan snart 15 år. Birgits
bästa sommarupplevelse är att se skogen full av
Karl Johansvamp när man går på svampjakt.

Lisa Westergren flyttade in i P6 i mars 2008. Något
av det bästa med Lisas sommar var att ha med sig
badkläder på cykeln till jobbet (vid Norra
Bantorget) och ta ett dopp vid klipporna i Fredhäll.

Torbjörn Sundquist flyttade hit till P5 2002. Hans
bästa sommarminne är från den 10 augusti, dagen
då fjärde barnbarnet Siri föddes.

Andra populära grannar…

Foto: Anders Bjärvall, P3
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Olovlig parkering

Tyvärr har olovlig parkering i backen (innerkurvan)
upp till husen på P3 och P5 uppmärksammats. Bilar
som parkerar där hindrar utryckningsfordon att
komma fram. Detta gäller även korttidsparkeringen
och utrymmet mellan P3 och P5. Olovlig parkering
kan anmälas dygnet runt till Driftcentralen, telefon
08 - 651 00 00.

På gång när det gäller hus och mark

• En Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
håller på att upphandlas. Denna besiktning, som
troligen kommer äga rum kvällstid, ska ligga till
grund för en senare radonmätning i vissa utvalda
lägenheter, som i sin tur är nödvändig för att
kunna genomföra en energibesiktning av husen.

• Målning av hissdörrar kommer att genomföras så
snart vår målare får en lucka under hösten. Vi har
flera olika kulörer i de olika byggnaderna idag
och planen är att återgå till dörrarnas ursprung-
liga färgsättning. Vi har dokumenterat dörrarnas
tidigare kulörer och vill återgå till den första grå-
gröna färgen. Den stämmer fint med våra vackra
marmorgolv och vi hoppas att alla ska bli belåtna.

• Styrelsen är väl medveten om att de automatiska
dörröppnarna inte fungerar i två av husen och
arbetar för att åtgärda problemet. Flera boende
har varit störda och vi hoppas att vi får bukt med
detta dilemma inom kort. T.v. är dörröppnarna
avstängda.

• De små tvättmaskinerna kommer att bytas ut i
bägge tvättstugorna. Vilken lösning det blir,
leasing eller köp av nya maskiner, är under
utredning.

• Askkoppsenkäterna. Styrelsen fick in 86 svar av
184 möjliga. 60 svarade nej, 19 ja, och 7 vet inte
på frågan om vi skulle sätta upp askfat vid
entréerna. Styrelsen kommer att rätta sig efter
resultatet i enkäten, men uppmanar alla rökare att
inte fimpa utomhus!

        

I fokus: Anna Rygård, P3
Ny ordförande för BRF Reimer

Anna Rygård, kommer från Göteborg och flyttade
till Reimersholme 2004. Det var ingen slump, säger
hon, att hon hamnade just på Reimersholme. Med
mångårig erfarenhet som bebyggelseantikvarie
känner hon igen en vacker och välbevarad byggnad
när hon ser en.

Anna är inte bara en glad och positiv person som
utstrålar optimism och energi. Hennes CV är en
diger lista som rymmer såväl en anställning i
regeringens råd för arkitektur, form och design som
driften av ett eget konsultföretag med kunder som
UD, Svensk Form, Statens Fastighetsverk, KK-
stiftelsen, White Arkitekter och Kulturdepartemen-
tet. Hon var också ansvarig för Designåret 2005.

Anna om bevarandet av gamla byggnader: Jag
tycker att det är viktigt att varje tids arkitektur får
utvecklas med stor känsla och respekt för just den
epoken. Som antikvarie jobbade jag mycket med
restaureringar och då lärde jag mig bl.a. att helheten
skapas av många detaljer.

Anna om det bästa med Reimersholme: Ljuset,
luften mellan husen och vattnet! Sen är ju vår park
sällsynt fin. Ulla Bodorff och Sven Wallander
gjorde ett fantastiskt jobb när de planerade miljön
här på berget.

Anna om tidigare hus hon bott i: Jag är uppvuxen
på landet i det hus mina föräldrar ritade och byggde
1960. Det ligger vid en sjö en bit utanför Göteborg
och där trivs jag fortfarande fantastiskt bra. I Göte-
borg bodde jag i ett 1890-talshus i Linnéstan och
när jag flyttade till Stockholm hamnade jag vid
Fridhemsplan. Det huset var byggt på 1930-talet
men hade många drag av 1920-talet i sin utform-
ning. Det är lite mer moderna tag på Reimersholme
och det gillar jag.

Annas ambitioner med styrelsearbetet i BRF
Reimers: Att vi i styrelsen ska lyckas ta väl vara på
våra hus och vår park.
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En medarbetares funderingar…

Som ny medarbetare för Pokalbladet ägnar jag –
som så många andra, och med risk för att få en
präktighetsstämpel – några rader åt att prata miljö.
Det är min fasta övertygelse om att vi alla kan bidra
med något litet, utan att för den skull helt behöva
ändra livsstil (vilket naturligtvis skulle vara ännu
bättre!). Jag rekommenderar därför varmt boken
100 sätt att rädda världen av Johan Tell.

Ja, det är min tvätt som hänger i torkrummen och
får självtorka. Jag tycker nämligen att har man tid
och inte är i vägen för den som har tvättiden efter
(kanske använder de inte ens torkrummet) så kan
mycket av tvätten torka utan värmefläkt. För övrigt
måste jag tillägga att jag aldrig sett en så väl-
fungerande tvättstuga. Och ändå har jag bott på
många ställen.

Ja, det var jag som den legendariskt varma
sommaren 2006 ibland (inte tillräckligt ofta dock)
flyttade på vattenspridaren och med en lapp på
kranen klagade över att man bevattnade samma
fläck en hel natt. Men visst, det är bättre att vattna
på natten!

Ja, det är jag som gör raider i grovsoprummet och
försöker rädda såväl oöppnade förpackningar,
gardinstänger som fullt användbara plattänger.

Och jag häpnas över att människor som ägnar tid
och kraft åt att bära sina sopor till återvinnings-
stationen här på Reimers ändå ignorerar tydliga
instruktioner om vad som kan slängas i contain-
rarna och t.ex. ändå slänger plastpåsar och annan
mjukplast i behållaren för plast.

Jovisst, jag flyger till andra sidan jordklotet ibland
och försöker inte ursäkta mig med att jag alltid åker
cykel, buss och tåg eller släcker lampor och inte har
för vana att diska under rinnande vatten. Jag är med
andra ord varken bättre eller sämre än någon annan.
Det viktiga är dock, tycker jag, att hålla liv i
debatten om vad vi kan göra, om vilka val vi gör
och om vilken värld vi vill lämna efter oss.

Jag utmanar härmed boende i BRF Reimer på en
tävling i bra förslag (skickas till red.) på vad vi som
individer kan göra i vardagen för att bidra till en
hållbar utveckling. Första pris? En bättre miljö
förstås.

Ann Wennerström, P5


