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Nu är det mörkt, men hav förtröstan, för
redan den 22 december går vi mot ljusare
tider och vi kan se fram emot
vårdagjämningen som inträffar kl. 06:14
tisdag 20 mars 2012.
Fastighetsskötseln
Vår fastighetsskötare Mats är i tjänst och
uppsägningen av honom har upphävts.
Vi bör tänka på föreningens ekonomi när
det gäller följande:
Grovsoprummet
Låset på grovsoprummet är nu utbytt till
det förra låset och nyckeln är den som ni
fått tidigare och som det bl.a. står GA på.
Fortfarande gäller att man inte skall ställa
in skrymmande saker där t.ex. kylskåp, TV‐
apparater, datorer, utrivna kök m.m. då
det medför extra kostnader för
föreningen.
Sopnedkastet
Det är viktigt att soporna är väl inslagna i
ihopknutna påsar, som ledigt går ner i
sopnedkastet. Alla kantiga kartonger eller
annat som kan sätta sig på tvären i
nedkastet medför stopp och extra
kostnader för föreningen.
Vattenläckage
Olika typer av läckage medför alltid stora
kostnader för föreningen förutom det
besvär med återställande av de skador
som uppstått. Ofta drabbar dessa inte
bara en utan flera lägenheter. Ni som har
tvätt‐ eller diskmaskiner vänligen se över
era anslutningar. Finns inte lämplig

avstängningskran så bör den monteras.
Stäng av vattnet till maskinen när den inte
används – ett litet läckage blir snabbt en
vattenskada.
Budget 2012
Styrelsen har nu fastställt budgeten för
2012. Ingen höjning av avgiften kommer
att ske för 2012.
Tips
‐ Det är dags att lufta värmeelementen.
‐ Samla era barrande granar vid vår
föreningsgran på Pokalvägen, så tar vi
hand om dem efter 20:e dag Knut.
Den 10 januari 2012 kl. 19 – 21 är alla
som flyttat in i vår förening under 2011
hjärtligt välkomna till expeditionen
Pokalvägen 6. Vi i styrelsen tycker att det
vore trevligt att få träffa er och vi gissar att
ni har en del frågor att ställa till oss.
Odlingslotterna
När det gäller frågor om odlingslotterna,
så ber vi er ta kontakt med Maria Bollvik
på expeditionen.

Pokalbladet är brf Reimers nyhetsbrev * Redaktör Ann‐Mari Lindqvist * Ansvarig utgivare Bernt Sävström * mail brfreimer@comhem.se

Pokalbladet
Fr o m 2011 11 01 består styrelsen av:
Bernt Sävström, P 5, ordförande
tel. 84 83 71, mobil 070 6852612
Marianne Upmark, P 3, vice ordförande
tel. 84 91 52, mobil 070 9726784
Ann‐Mari Lindqvist, P 5, sekreterare, info.
tel. 669 18 23, mobil 076 2324455
Agneta Modig Tham, P 5, ekonomi
tel. 32 69 46, mobil 076 8419230
Björn Jarlvik, P 3, fastighetsskötseln
tel. 669 26 86, mobil 070 6504926
Eva‐Britt Henmark, P 3, yttre miljö
tel. 668 45 76, mobil 073 9137648
Peter Moureau, P 5, suppleant, vice
sekreterare, info.
tel. 84 79 82, mobil 070 6049724
Anders Björn, P 4, suppleant, yttre miljö,
studieorganisatör
tel. 36 24 26, mobil 070 3021426
Styrelsen har hittills haft fyra styrelse‐
möten och det femte blir nu på tisdag 20
dec. Vad gör vi i styrelsen?
Ja, vi försöker greppa allt som behöver
åtgärdas. Vi följer en åtgärdslista som vi
bockar av vartefter arbetena blir gjorda,
fyller på igen, bockar av………..Parallellt
med detta pågår arbete med de punkter
som beslutades om vid den extra
stämman(rörande bl.a. fastighetsskötseln).
Vi har haft stor hjälp i vårt arbete av den
föregående styrelsen. Det tackar vi för.
Datorn
på expeditionen har tyvärr inte kunnat ta
emot mail sedan mitten av oktober, men
nu är det åtgärdat. Om ni försökt att nå
oss per mail och fått tillbaka mailet p.g.a.
att brevlådan varit full, så skriv till oss
igen.

Lekplatsen
Vi har fått ett brev från en av våra
medlemmar om lekplatsen i Pokalparken.
I brevet framgår att man behöver vidta
säkerhetsåtgärder för att undvika skador
vid pulkaåkning. Styrelsen har beslutat att
åtgärda det snarast.
Belysningen
Vi har beslutat att fortsätta de
diskussioner, som tidigare styrelse
initierade, om belysning på olika ställen i
Pokalparken och övriga grönområden som
omger våra hus. Vi vill att intresserade
medlemmar bidrar med förslag. Lämna
gärna in en intresseanmälan till
expeditionen eller ring någon av oss i
styrelsen om du vill vara med och utarbeta
ett förslag till belysning. Vi behöver många
goda idéer.
Hemsidan
Den föregående styrelsen har arbetat fram
en bra och användbar hemsida, som
kommer att uppdateras. Adressen är
www.brfreimer.se
Kulturkommittén ordnar en
julgransplundring söndag 15 jan. 2012 kl.
14‐16 i Högalids församlingshem. Affisch
kommer upp på nyåret.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År 2012 önskar vi er alla från
Styrelsen
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