
                     Pokalbladet  

Brf Reimer                Maj 2014 

Glöm inte den demokratiska rättigheten 
med chans att påverka:  

                                                         

Årsmötet i Åttingen måndag 12 maj  
Kl. 18:30 lättare förtäring 
Kl. 19:00 årsmöte 
Kallelse, årsredovisning, förslag från 
valberedningen samt åtta motioner med 
svar har delats ut i alla brevlådor. 

Asfaltering på hela ytan runt P3 och P5 
(finns anslaget i alla entréer). 
Som vi konstaterat påbörjades 
markarbeten och asfaltering vid P3 den 
22/4. Klart 16/5. 
Ytan mellan P3 och P5 pågår 19/5-6/6 och 
parkeringsytan väster om P5 pågår 9/6-
4/7. 
Linjemålning av parkeringsytan i backen 
upp till P3 och P5 pågår 30/6 – 11/7. 
Tänk på att tillgängligheten till berörd yta 
blir mycket begränsad! 
 
Bredbandet 
Styrelsen har nu slutit ett avtal med 
operatören Ownit och installationen av 
vårt husnät påbörjas den 12 maj.  
Efter ca tre veckor är det sedan dags för 
installation i våra lägenheter och allt 
beräknas vara klart och i drift under slutet 
av juni. 
 
Vi får när det hela är klart, 100/100 Mb 
(inklusive en router) till det facila priset av 
125:-/mån. Anslutningen är frivillig.  
En kabelavslutning (dosa alt. router) 
kommer dock att installeras i varje 
lägenhet. Föreningens TV-avtal med 
Comhem påverkas inte. Mer information 
kommer att anslås. 
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Magnoliaträdet i rabatten i långa trappan 
hade faktiskt fyra blommor i år.  Man får 
vara snabb om man skall hinna fånga dem 
på bild. De vissnar fort. 
 

Vattenskador på vinden 
Med anledning av vissa vattenskador på 
vinden i P4, vilka orsakats av takläckage, 
rekommenderar styrelsen att vi inte ska 
ställa kartonger m.m. direkt på betong-
golvet. Bäst är att lägga reglar eller 
liknande på golvet, som ger en luftspalt 
mellan golv och sådant som kan vara 
fuktkänsligt. 
 
Container 
Passa på att göra av med skrymmande 
grovsopor i beställda containers som står 
mellan P3 och P5 veckan 9-16 maj och 
utanför P4 veckan 16-23 maj. 
 
Sopor på vind och i källare 
Dagen efter förra rensningen av sopor på 
vind och källare i februari i år, så hade 
någon placerat ytterligare tillhörigheter 
där. Det var endast en vecka efter det att 
förra Pokalbladet delats ut. Trist.  
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Vår fastighetsskötare Mats Billgren 
är efter en lång sjukskrivning mycket 
välkommen tillbaka i tjänst måndag 5 maj.  
Arbetstider under maj månad: 
Måndag 15:00 - 19:00 
Tisdag 09:00 – 13:00 
Onsdag 09:00 – 13:00 
Torsdag 07:00 – 11:00 
Fredag 09:00 – 13:00 
 
Påminnelse om andras damm 
När man öppnar fönstret eller går ut på 
balkongen för att få frisk luft och i stället 
får andas in damm från andras mattor, 
filtar, sängkläder och allt möjligt blir man 
inte glad.  Alla hus är försedda med 
piskbalkong. En dammsugare är också 
användbar. Finns att läsa i dokumentet 
”Från A till Ö i brf Reimer” på vår hemsida. 
 
Full sysselsättning 
En bostadsrättsinnehavare kastar ut 
fimpar från sitt fönster/balkong och en 
annan plockar upp dem från marken. På 
gaveln utanför P4 plockade en annan 
medlem i föreningen upp närmare 100 
fimpar märke Marlboro med filter på 
långfredagen.  På påskdagen fanns det 13 
nya utkastade fimpar där.  Sådant är inte 
tillåtet och en sanitär olägenhet. En 
brinnande fimp är dessutom en brandfara. 
Att riskera sin bostadsrätt på grund av det 
beteendet verkar onödigt.  
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Måsen är på väg och undrar om det 
serveras någon delikatess från luften. 
 
Fönsterventilerna 
På alla fönster i alla lägenheter finns en 
fönsterventil monterad.  Håll dem öppna 
för bättre luftcirkulation i lägenheten. Är 
de igendammade är det läge att 
dammsuga dem.  

Fornfynd i planteringsland 
Den här berättelsen tar sin början när föreningen 
ordnade planteringsland mellan P4 och P6 runt 1981/82. 
Jag tillhörde det första gänget som fick möjlighet att odla 
mellan husen. Eftersom landen ligger på en bergknalle 
fanns det inte mycket att gräva i så föreningen beställde 
jord från en firma som levererade från en uttorkad sjö i 
närheten av orten Runsten på Södertörn.  Efter att ha 
krafsat lite i den hitforslade jorden slog spaden emot ett 
metallföremål. När föremålet torkats rent kunde man se 
att det var en dräktnål med hjorthuvud. Jag tyckte nålen 
såg skytisk ut och den borde därför vara väldigt gammal.  
Föremålet lämnades in till experterna på Historiska 
museet för analys. Det dröjde sedan mycket länge innan 
jag hörde av dem. De hade tagit kontakt med expertis i 
Leningrad (nuvarande S:t Peterburg) där världens största 
samling av skytiska föremål finns. De hade också låtit 
Stockholms universitet analysera metallen. Slutsatsen 
blev att föremålet inte var skytiskt utan antagligen kom 
från Luristan, området mellan dagens Iran och Irak, och 
borde därför vara ca 3000 år gammalt. När jag hade 
vägarna förbi passade jag på att bese montrarna med 
föremål från Luristan både på British Museum i London 
och på Pergamonmuseet i Berlin. Även Historiska 
museet och Medelhavsmuseet har en del föremål 
därifrån. Jag kände direkt igen min hjort även om de 
utställda föremålen var tjusigare än min ganska arkaiska 
dräktnål.  Eftersom artefakten inte påträffats in situ 
(orubbat i sitt fyndlager) som arkeologerna säger, 
föreföll intresset därifrån inte vara alltför stort. Men 
frågan är ändå hur nålen hamnade i en uttorkad sjö. 
Hade den genom handelsutbyte på olika vägar hamnat 
här och tappats i sjön, eller var det någon från Luristan 
som färdats den långa vägen hit och blivit offrad i sjön på 
Södertörn? Kanske var det en invandrare därifrån som i 
våra dagar följts av tusentals andra som flyttat till det 
närbelägna Södertälje. 
 Lars Andersson, P6 
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Nu har den vita syrenen kommit på plats ovanför långa 
trappan. 
Kulturkommittén 
17-18 maj Konstutställning i Bridgelokalen kl. 10-16 
21 maj       Reimersholmskören sjunger in våren i 
                   Åttingen kl. 19:30.                                                           
 
Styrelsen önskar alla en skön 
och varm sommar och hoppas 
att vi ses på årsmötet!                       
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