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Alla är mycket välkomna till
årsmötet 23 maj 2012
Kl. 18:30 finns det lätt förtäring
Kl. 19:00 börjar årsmötet
Vi kommer i god tid att i alla brevlådor
lägga dagordning, årsredovisning med
förvaltningsberättelse, motioner,
motionssvar, två förslag från styrelsen, om
fiberbredband i ett husnät och stadgar.

Djurlivet på vår holme
Inte konstigt att både harar, rådjur och
rävar trivs här, så fint som vi har det med
alla blommor och buskar. Men lite oroliga

Motioner
Vi uppskattar de sju motioner som har
kommit in, en med sex delar. Bra intresse
och alla är tänkvärda.
Brandrök i P4?
Pålsundets skorstenar ligger i höjd med
lägenheterna i P4. När lägenhets‐
innehavarna eldar i sina öppna spisar i
Pålsundet och när vinden är på det
humöret, så händer det att röken kommer
in i lägenheterna i P4.
Brandskyddet
Styrelsen har beställt en säkerhets‐
besiktning för vårt brandskydd. Vi
avvaktar vad den rekommenderar och
kommer att utarbeta ett brandskydds‐
dokument.
Vårstädning kanske vi alla behöver
Sopcontainrar kommer att ställas mellan
P3 och P5 under tiden 21‐25 maj
P4 och P6 under tiden 26 maj‐1 juni.

får vi vara för ett måspar som häckar
längst ut på kanten på taket på P6. Kan det
vara samma måspar som återkommer?
Det har hänt förr att en liten unge trillat
ner.
Arbetsgrupper
Välkommen att delta i en arbetsgrupp!
Det blir bättre resultat om man är flera.
Det gäller en trädgårdsgrupp som arbetar
kontinuerligt, en projektgrupp för
nybyggnadsförbud och en projektgrupp
för belysning. Listor för anmälan lägger vi
ut på årsmötet.
Kvarglömd tvätt i tvättstugan
Den 1:a i varje månad tömmer Mats
Billgren tvättstugan på vår kvarglömda
tvätt. Tvätten mellanlagras till den sista
dagen i månaden och därefter skänker vi
den till välgörenhet, om inte någon gjort
anspråk på det glömda.
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Dammet från grannen ovanför
Låt oss slippa allt damm från lakan, filtar,
mattor m.m., som skakas ut från fönster
eller balkonger och ner på grannen.
30‐min. ‐parkering mellan P3 och P5
Den kommer så småningom att upphöra.
Endast pågående i‐ och urlastning tillåts.
En anledning är att de bilar som hämtar i
grovsoprummet och de som hämtar
tidningar för pappersåtervinning inte
kommer fram, men vi blir ändå debiterade
en avgift.
En annan anledning är att man parkerar i
timmar, varför andra bilar för i‐ och
urlastning måste parkera parallellt eller i
rad med påföljd att ingen kommer fram.
30 min.‐parkeringen vid P4 berörs tills
vidare ej.

Där kan man också se gamla filmer om
Reimersholme, som Robert har länkat till.
Grillning utomhus är trevligt och gott
Det är inte tillrådligt för att inte säga
brandfarligt att lämna sin grill med
glödande kol eller eldslågor utan tillsyn.
Både barn och djur springer omkring i
området och vad händer om de råkar
buffa till grillen så den stjälper?
Kulturkommittén
Brf Reimers representanter i
Kulturkommittén är numera Lotta Hede
P6, Anders Björn P4 och Roger Wilson P5.
Kommande aktiviteter:
lördag 5/5 Gökotta kl.06 Långholmen
onsdag 30/5 Reimersholmskören i Åttingen

söndag 3/6 boule vid Åttingen.
Håll utkik efter deras affischer.

Våra sopnedkast, se anslagstavlan!
Våra väl förpackade sopor slinker ner, men
stora och felaktiga sopor kan fastna och
orsaka mycket besvärliga stopp inte bara i
sopnedkasten utan även i markledning‐
arna, som är endast 40 cm i diameter.
Förutom klassiska pizzakartonger sätter sig
numera också hopknycklade vinboxar i
rören.
Hemsidan: www.brfreimer.se
Gå gärna in på hemsidan och se vad som
finns där. Det vore trevligt med fler bilder.
Vi kan skicka in våra bilder till hemsidan
under adress robertostling@yahoo.se eller
ann‐mari.lindqvist@comhem.se

Väl mött på årsmötet onsdag 23 maj 2012!
Vi hoppas att vi blir många på mötet.
Styrelsen

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

