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Årsmötet den 23 maj 2012
Alla var inte där men många, närmare
bestämt 54 st., och 50 lägenheter var
representerade vilket var glädjande.
Mötet varade mellan kl. 19 – 22 och var
kanske det längsta mötet i föreningens
historia. Motioner som kommit in
diskuterades konstruktivt och livligt.
Styrelsen skall arbeta vidare med bl.a. ev.
anslutning till Stokabs fibernät,
brandskydd, införande av digital
underhållsplan och mycket mer. Allt kan
man läsa i styrelseprotokollet, som finns
uppsatt i våra entréer och på hemsidan
www.brfreimer.se
På mötet fanns listor på arbetsgrupper,
som den intresserade kunde skriva på för
att delta i:
En belysningsgrupp med fokus på
belysningen både i parken och vid husen,
sammankallande Björn Jarlvik P3.

Det finns olika typer av skulpturer. Här är en i vår långa trappa
fotograferad i lövsprickningen av Ann‐Mari Lindqvist i P5.

En trädgårdsgrupp som planerar
föreningens markytor, sammankallande
Eva‐Britt Henmark P3.

Vem är ansvarig för brandskyddet (motion
nr 3)?

En grupp som diskuterar öns framtid med
syfte att bevara och utveckla de
ursprungliga intentionerna från 1940‐talet
rörande landskapsarkitektur och bostads‐
byggande med Peter Moureau P5 som
sammankallande . Gruppen skall också
samverka med övriga föreningar på ön.
4‐6 personer har hittills anmält sig till de
olika grupperna och det finns plats för fler,
som är mycket välkomna. Man anmäler sig
till resp. sammankallande. Gör det!

Brandskyddet

Svar: Det är den enskilde medlemmens
ansvar att tillgodose brandskyddet i
lägenheten. Årsstämman beslutade att
ärendet återremitteras till styrelsen.
Styrelsen kommer därför att arbeta vidare
med behovet av brandvarnare på vindar
och i källare.

Presentation av styrelsen
Styrelsen vill gärna i kommande Pokalblad
presentera sig närmare och informera hur
den arbetar. På följande sida framgår vilka
funktioner styrelsemedlemmarna har.
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Fr o m 2012 05 23 består styrelsen av:
Marianne Upmark P3, ordförande
tel. 84 91 52, mobil 070 9726784
Peter Moureau P5, vice ordförande
tel. 84 79 82, mobil 070 6049724
Anders Björn P4, sekreterare
tel. 36 24 26, mobil 070 3021426
Agneta Modig Tham P5, ekonomiansvarig
tel. 32 69 46, mobil 076 8419230
Bernt Sävström P5, fastighetsskötsel
tel. 84 83 71, mobil 070 6852612
Björn Jarlvik P3, yttre miljö
tel. 669 26 86, mobil 070 6504926
Hans Karlsson P5, suppl., studieansvarig
tel. 668 50 64, mobil 070 7368873
Manne Schmitz P3, suppl., miljöfrågor
tel. 437 49615, mobil 070 6047800
Eva Finney P3, suppleant
tel. 744 0644, mobil 073 5331784

Expeditionen är stängd
fr o m 3 juli – t o m 5 augusti, men man
får kontakt med styrelsen i alla fall enligt
följande:
18‐24 juni
B. Sävström, A. Björn, M. Schmitz
25 juni – 1 juli
A. Björn, H. Karlsson
2 – 8 juli
M. Upmark, H. Karlsson
9 – 15 juli
M. Upmark, H. Karlsson, E. Finney
16 – 22 juli
P. Moureau, B. Jarlvik
23 – 29 juli
P. Moureau, B. Jarlvik
30 juli – 5 augusti B. Sävström
6 – 12 augusti
M. Upmark, M. Schmitz
13 – 19 augusti B. Sävström, E. Finney

30‐minutersparkeringen mellan P3
och P5 har upphört
Som vi meddelade i förra Pokalbladet
tillåts endast i‐ och urlastning och
anledningen är att bilar till grov‐
soprummet och pappersåtervinningen inte
kommer fram.

Trångt på anslagstavlorna
Styrelsen, HPR, Kulturkommittén och våra
medlemmar har sin givna plats, men
anonyma meddelanden oavsett innehåll
kommer att tas bort från tavlorna,
hissarna och andra ställen.

Tråkiga händelser på ön
Skadegörelse, nerskräpning efter festande
i våra grönområden, stölder och ett
obehagligt angrepp mot en av förskolorna
med rasistiska och andra oacceptabla
budskap klottrat på bl.a. väggar har
förekommit. Styrelsen har kontaktat
närpolisen för att få en ökad patrullering.
Det är bra om vi alla ökar uppmärk‐
samheten och kontaktar styrelsen om
något är oroande. Var och en kan också
ringa polisen 112 om det är allvarligt.
Vi lättar upp stämningen med en pigg bild
på en jäktad blåmes, som flyttat in i en av
Anders Bjärvalls holkar vid trappan till
lekparken.

Ovanstående finns anslaget i alla entréer.

Fastighetsskötseln
Mats Billgren, som arbetar halvtid,
kommer att finnas här under större delen
av sommaren och felanmälningar kan
lämnas till expeditionen som vanligt.
Föreningen anlitar även P.E.A.B.
fastighetsskötare Adde Pettersson på
timbasis vid behov.

Bilden tagen av Anders Bjärvall i P3.

I en annan holk nära trappan ner till
Reimersholmsgatan bor det pilfinkar.
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Ur funktion i tvättstugan
Det hjälper inte att endast hänga en skylt
på en tvättmaskin att den är ur funktion.
Vi måste också lägga en lapp i brevlådan
på expeditionen så att Mats Billgren blir
informerad. Mycket viktigt!

Det finns inte bara bilar på
parkeringsplatsen………

Det första mötet
för styrelsen sker den 23 augusti 2012.
Det kommer också, som nämndes på
årsmötet, att bli ett höstmöte för alla
medlemmar i början av november 2012.

Till hösten
kommer vi i styrelsen att lämna mer
specifik information om de större frågor vi
arbetar med. Alla medlemmar är alltid
välkomna att kontakta någon i styrelsen
för att diskutera olika frågor eller lämna
förslag.

En enkät
tänker vi dela ut för att få en utvärdering
från våra medlemmar om hur alla
uppfattar att fastighetsskötseln fungerar.

Bilden tagen 4 juni i år av Peter Moureau från hans fönster i P5.

En skön, varm och
avkopplande sommar och
trevlig midsommar önskar vi
er alla från
Styrelsen

Någon har glömt ett par svarta
damhandskar på expeditionen i P6.
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