Pokalbladet
Brf Reimer
Nu är upphandlingen av
fastighetsförvaltningen klar
Vid årsstämman i maj fick styrelsen
mandat att genomföra en upphandling av
fastighetsförvaltning i enlighet med det
förslag som redovisades vid stämman. Ett
omfattande förfrågningsunderlag togs
fram och tre entreprenörer tillfrågades.
Två anbud inkom och därefter har
styrelsen gjort en ingående värdering av
dem.
En samlad bedömning av anbuden har
resulterat i att styrelsen beslutat anta det
anbud som lämnats av Riksbyggen. Det
anbudet motsvarar mycket väl de krav
som styrelsen ställt både vad gäller
förvaltarens kompetens, arbetssätt,
ansvarsområden och tillgänglighet.
Anbudet var också det mest ekonomiskt
fördelaktiga för föreningen.
Den förvaltare som Riksbyggen utsett
heter Henrik Albrecht. Han har en mycket
bred kompetens och erfarenhet inom alla
de områden som styrelsen har ansett
viktiga för vår förening. Han kommer att
arbeta i nära samverkan med såväl vår
fastighetsskötare Mats Billgren som med
styrelsen. Uppdraget som fastighets‐
förvaltare har fokus på underhålls‐
planering, upphandlingar av
entreprenörer, besiktningar,
skadehantering och förhandlingar med
entreprenörer, försäkringsbolag m.fl.
Henrik Albrecht påbörjade sitt uppdrag
redan den 1 oktober 2013. Information
om hur han kommer att arbeta rent

Oktober 2013
praktiskt avseende tider och hur han kan
nås, meddelar styrelsen så snart detta har
utformats. Henrik närvarar vid
medlemsmötet den 28 november för att
presentera sig själv och berätta om hur
arbetet skall bedrivas.
Vi hälsar Henrik varmt välkommen som
fastighetsförvaltare i vår förening!
Höstmöte i Åttingen
torsdag 28 november 2013 kl. 19:00 med
lättare förtäring kl. 18:30 som vanligt.
Inbjudan till mötet kommer att anslås.

Foto Ann‐Mari Lindqvist, P5

Teo, Tom och Erik tillhör cykeleliten i P3
och P5 under överinseende av Eriks
mamma Ewa och mormor Birgitta.
Cykelrensning
Styrelsen planerar att göra en
”cykelrensning” under hösten, eftersom
cykelrummen innehåller cyklar som inte
verkar användas.
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Inget vinterunderhåll
blir det i ”åsnetrappan” och inte heller på
gångvägen från P6 och ner till
”fabriksbacken”.

innehar de högsta graderna. Mer finns att
läsa på nätet.

Informationsskriften ”Från A till Ö”
har nu reviderats och finns i ny upplaga på
vår hemsida www.brfreimer.se
Branden i elcentralen P5 i somras
Elcentralen har nu totalsanerats. En ny
elektrisk installation är klar och utrymmet
är renoverat och skall målas.
Föreningen efterlyser

Foto: Ann‐Mari Lindqvist, P5

en person som vill hissa och hala flaggan
vid lämpliga tillfällen. Hör av er till Mats
eller till någon i styrelsen.

Nya medlemmar

Döm om vår förvåning

Återstående styrelsesammanträden 2013

när det torsdag den 22 augusti sköts fem
skott på vår ö och ca 70‐80 kostymklädda,
varav några ordensbehängda, män
invaderade ön och satte en lagerkrans på
Coldinu‐korset på kullen mellan P3 och P5
följt av psalmsång.

Måndag den 21 okt kl. 18:00
Måndag den 25 nov kl. 18:00
Måndag den 16 dec kl. 18:00

Arla Coldinu orden
Coldinukorset finns uppsatt på
Reimersholmes högsta punkt. Korset
restes vid en Arla Coldinu‐festlighet på ön
1790 (inbjudare var Anders Reimers). Vid
en ny festlighet år 1810 byttes det ut och
ett tredje kors uppsattes år 1947. Kvar
från 1810 finns även en metallplatta med
Coldinuchiffer.

bjuds in till informationsmöte måndag 7
oktober kl. 19 i Pokalen, Pokalvägen 6.

En efterlysning till:
Har någon en överbliven bokhylla, som
passar in i mangelrummet i P6? Tanken är
att man skall kunna utbyta böcker där.
Kontakta Lotta Hede i P6.
Styrelsen önskar alla en skön
höst och hoppas att vi alla ses
på höstmötet.
Styrelsen

Coldinu orden är ett ordenssällskap som
enligt egen uppgift går tillbaka på en
sjöfararorden från medeltiden med rötter
från området kring Medelhavet. Orden
fortlever numera endast i Sverige och
Finland. Ordensnamnets exakta innebörd
och ursprung är känt endast av dem som
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