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Brf Reimer
för en skrivelse från styrelsen till årsmötet
måndag 27 maj.

Nästa årsmöte måndag 27 maj 2013
Välkomna att utnyttja våra demokratiska
rättigheter. Ju fler som kommer, desto
bättre beslut kan fattas.

Foto: Peter Moureau i P5, hösten 2012.

Vem kunde tro att den långa trappan skulle
bli så fin av den här stenhögen. Det blev en
trappa, som dessutom har klarat vinterns alla
snöfall och snösmältningar.
Brandsläckare (pulversläckare)
är numera uppsatta i tvättstugor, källare och
på vinden i våra fyra hus samt i de båda
gästlägenheterna.
Valberedningen
som försökt inventera vilka förmågor det
finns bland medlemmarna i syfte att vaska
fram nya styrelsemedlemmar, har gjort ett
ambitiöst arbete och lagt ner mycket tid.
Valberedningen har mötts av uppskattning
från medlemmarna de träffat och är
fortfarande öppen för förslag från de
medlemmar de inte lyckats nå.
Vår förening är en ekonomisk förening och då
är det VIKTIGT att det finns medlemmar, som
vill åta sig uppdrag i styrelsen.
Fastighetsförvaltningen
Styrelsen har beslutat att anlita Anna Rygård,
P3, att göra ett förslag rörande inriktningen
av den framtida fastighetsförvaltningen.
Hennes rapport kommer att utgöra underlag

Kl. 18:30 finns det lätt förtäring
Kl. 19:00 börjar årsmötet
Styrelsen kommer i god tid att i alla brevlådor
lägga dagordning, årsredovisning med
förvaltningsberättelse, motioner,
motionssvar. Precis som vanligt.
Motioner
Föreningen har fått in 5 motioner, som tar
upp en stadgeändring p.g.a. vattenskadan i
P3, iordningsställande av östra sidan vid P4,
liten TV till gästlägenheten Diana,
blomkrukorna vid P4, störande ljud vid
renovering m.m. och sortering av matavfall.
Expeditionen
är öppen måndagar kl.17‐19, då Eva Finney
(styrelseledamot) sitter där och torsdagar
kl.7‐9 då Mats Billgren finns där.
Hemsidans adress: www.brfreimer.se
Där finns numera en uppdaterad version av
informationsbladet ”Från A till Ö”. En
matnyttig skrift, där man kan få svar på det
mesta som handlar om vår förening.
Skicka gärna in era bilder för att publiceras på
hemsidan till robertostling@yahoo.se
Dianas tillbedjare (se Pokalbladet i dec. 2012)
Skulptören var Rikard Fåhraeus, Slipvillan på
Långholmen, med assistans av hans son och
fam. Loberg m. familj. Fåhraeus kommer att
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ha en utställning i Studio 44 på Tjärhovsgatan
44 B, 1 tr. den 13/5 – 2/6 2013.
Hans hemsida är http://rikard.yolasite.com.
Låsbyte
Ett byte av alla gemensamma lås kommer att
ske under våren. En åtgärd som görs med
vissa intervaller för att öka säkerheten,
eftersom nycklar ofta kommer på drift. Det
kommer upp ett anslag i portarna när det blir
aktuellt.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ om man planerar att
vara bortrest under våren.
Isproppar i stuprören
bildas lätt vid sträng kyla och då rinner
vattnet över kanten på rören i stället för
genom rören. Värmekablar har satts in i
rören för att motverka det.

Pekpinnar är inte det roligaste, men
här kommer två:

Foto: Ann‐Mari Lindqvist, P5.

Halofenomenet
uppstår när sol‐ eller månljuset bryts och
reflekteras i iskristaller som svävar i
atmosfären. Fina förutsättningar för
halofenomen är en lågt stående sol och kallt,
klart väder med iskristaller i luften.

Styrelsen önskar er alla en glad
och trevlig påskhelg och väl
mött på årsmötet måndag den
27 maj 2013!

‐ I källar‐ och vindsgångar skall vi inte ställa
grejor, bl.a. av brandskyddsskäl. Och förstås
inte heller sopor. Ja, det har förekommit.
‐ Vi skall inte heller lägga plastpåsar i
pappersinsamlingslådorna. Det har också
förekommit. Papperskassar går bra.
Nu något roligare:
Kulturkommittén planerar att ha vårkonsert,
dans, gökotta, frökväll m.m. under våren.
Allt gratis. Håll utkik på anslagstavlorna!
Föreningen har en ny styrelse och vår
förenings ombud till Kulturkommittén är
ordinarie Lotta Hede P6 och Anders Björn P4
samt suppleant Roger Wilson P5.
Resterande styrelsesammanträden fram till
årsmötet
4/4, 29/4, 6/5.
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