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Brf Reimer        Oktober 2014

 Pokalbladet 

           
Foto Ann-Mari Lindqvist P5 

         Unga konstnärer ställde ut på den nya svarta asfalten mellan P3-P5 den 2 sept. 
 

En ny styrelse valdes fr.o.m. 2014-05-13              Informationsmöte tors 27 nov 2014 
 
Ordinarie:    
Agneta Modig Tham, ordförande, P5 
  076 8419230 
Anders Björn, vice ordförande, 
fastighetsfrågor, P4  070 3021426  
Ann Schönberg, kassör P4  076 1284686 
Linn Jonsson, sekr. P3 073 9625148  
Benigna Polonyi, studieombud,  städ-
kontakt, P3  070 4786503 
Lena Lindborg, HSB  070 6582169 
  
Suppleanter: 
Ingela Berggren, trädgårdsgruppen och 
belysningsgruppen, P6 070 7373932  
Lotta Hede, vice sekreterare, information 
P6  073 6709290 
 
Återstående styrelsemöten 2014 
 
Måndag 6 oktober 
Tisdag 4 november  
Måndag 1 december  
Söndag 14 december, jullunch  
 
 
 
 
 

för samtliga medlemmar äger rum i 
Åttingen kl. 19:00.   
Lättare förtäring serveras från kl. 18:30. 
 
Våra gamla radiatorer 72 år 
Entreprenören, som bytte ut under-
centralen, gjorde ett misstag och fyllde på 
radiatorsystemet med för högt tryck.  
Följden blev att tio element gick sönder. 
Det är förklaringen till att värmen inte kom 
på när det blev kallt i början. Vi ska alla 
vara observanta på våra element och 
kontrollera att inga nya läckor uppkommit.   
 
Vi ska lufta våra element ett par ggr per  
år.   
Viktigt att göra det en extra gång nu 
eftersom värmen har kommit på och av 
några gånger.  
Vår fastighetsskötare Mats Billgren hjälper 
till vid behov.  
 
Om en tvättmaskin inte fungerar  
ska vi lägga en skriven lapp i brevlådan på 
expeditionen och dessutom sätta upp en 
röd ”urfunktionslapp” på maskinen. 
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Vår fastighetsskötare Mats Billgrens 
arbetstider, som vi alla ska respektera 
Måndag 09:00 – 17:30 
Tisdag 09:00 – 15:30 
Onsdag 09:00 – 15:30 
Torsdag 07:00 – 13:30 
Fredag 09:00 – 13:30 
 
Välbehövlig rengöring av ventilationen 
Miler Ventilation & Skorstenar har 
rengjort kökens och badrummens 
frånluftskanaler och ventiler samt 
tilluftsventilerna i samtliga fönster i våra 
lägenheter. Även i tvättstugorna har 
kanalerna rensats. 
Arbetet har utförts dels för att minska 
brandrisken, men också för att skapa ett 
bättre inomhusklimat genom att främja 
genomluftningen. 
 
Tilluftsventilen ovanför fönstren 
Minst en gång om året tar man loss dem 
och dammsuger hålen: 

- Man öppnar ventilerna genom att 
låta knapparna stå utåt 

- Därefter skruvar man loss 
ventilerna och dammsuger hålen 

- Öppningen skall vara uppåt när 
man skruvar tillbaka ventilen 

- Klart! Och man har minskat risken 
för allergier och andra 
påfrestningar på andningsorganen 

 
…och dimman lättade den 18 sept.  
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Rensningen har varit en förberedelse för 
höstens (2014) kommande OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll), som 
enligt lag skall utföras vart sjätte år. 

Fibernätet 
En besiktning gjordes efter installationen 
och den befanns vara välgjord och bra.  
Allt fler har anslutit sig till Ownit. 
 
Uppfräschning 
Alla målade ytterdörrar och trappräcken 
har målats om och träpartierna i våra portar 
har skrapats och målats. 
Asfalteringen  
är avslutad och väl genomförd inom 
tidsram och budget. 
 
Tjuvar smyger i odlingslotterna P4-P6 
Här grävs det, planteras och pysslas med 
omsorg och så kommer det någon och stjäl 
det man planterat och vattnat.  Då blir man 
som odlare inte glad. Bäst att vara vaksam 
om en obehörig kretsar kring plantorna. 
  

 
Härfågeln har flyttat från Sverige och finns nu att 
beskåda i nationalparken Luangwa i Zambia 
Anders Bjärvall, P3, fick syn på den och fotograferade. 
 
Kulturkommittén 
Sön 5 okt. kl. 15:00.  Nytida serviceboende på 
Reimersholme presenterar sig i Åttingen. 
Musicerar, visar hantverk, måleri, m.m. 
Sön 19 okt. Konstutställning för barn i 
bridgelokalen.  
Tors 27 nov. Gun Ekroth presenterar årets 
nobelpristagare. 
Ons 3 dec. Reimersholmskören sjunger in julen i 
Åttingen. 
Affischer kommer upp i entréerna. 
Styrelsen  önskar alla en skön 
och vacker höst och hoppas på 
återseende i Åttingen på 
höstmötet torsdag 27 nov. 
kl.19:00.     

   


