Brf Reimer

Pokalbladet
Den 18:e maj var det en mycket sorglig och
gripande stund i det vackra Skogskapellet på
Skogskyrkogården vid begravningen av vår
uppskattade fastighetsskötare Mats Billgren.
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Vår ordförande Agneta Modig Tham och
v.ordförande Anders Björn tolkade i varsitt fint
tal hur vi alla känner för Mats, som vi sörjer
och saknar. Vår styrelse har satt in
kr. 1000 till Cancerfonden i.st.f. att skicka en
kistbukett. Från vår förening kom 13 medlemmar, som lade ner varsin blomma vid Mats
grav.
En kontaktpärm
finns på expeditionen med uppgifter om alla
boendes och deras anhörigas telefon- och
mobilnr . De uppgifterna är nödvändiga om
något skulle hända i en lägenhet när
vederbörande inte är hemma t.ex. brand,
vattenskador e.dyl. Blanketten, som kan
lämnas ifylld till expeditionen bifogas med
Pokalbladet .
Om vi är bortresta längre tid än 1 vecka
ska vi lämna vår lägenhetsnyckel till en granne
eller till expeditionen. Det är nödvändigt om
något problem skulle uppstå i lägenheten.

Juni 2015

Årsmötet den 23 april 2015
Vald styrelse
Agneta Modig Tham P5, ordf.
Anders Björn P4, v. ordf., fastighetsfrågor
Ann Schönberg P4, ekonomi
Benigna Polonyi P3, sekreterare
Sören Jansson P5, fastighetsfrågor
Linn Jonsson P3, städfrågor
Ingela Palme Berggren P6, suppl., mark och
trädgård
Lotta Hede P6, suppl., informationsfrågor
Valda revisorer
Robert Östling P4, ord.
Angela Mohlin P6, suppl.
40 personer kom till mötet, som hölls i
Frithiofs skafferi på Vindragarvägen.
Vår fastighetsförvaltare Henrik Albrecht
lämnade information om genomförda,
pågående och kommande åtgärder i
föreningens fastigheter. Bl.a. ska de mindre
tvättmaskinerna, som inte är bokbara bytas
ut. Torkskåp ska bytas ut och ny strykbräda till
P5 köpas in.
Vi uppmanades också att vara uppmärksamma
på om det droppar från någon av radiatorerna
i lägenheten och i så fall genast meddela
expeditionen.
Dålig lukt i bad- och duschrum kan bero på att
avloppet i dusch eller under badkar behöver
rensas och/eller att gummiringen i avloppet
har torkat och behöver oljas/fettas in eller
bytas ut. Om vi vill ha hjälp så kan vi kontakta
Adde på expeditionen.
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Vi ska tänka på att informera Adde på
expeditionen vid fel i tvättstugorna.
Tre motioner hade inkommit och har
besvarats av styrelsen.
Se mer utförlig information i protokollet från
årsmötet, som sätts upp på anslagstavlorna i
entréerna.
Förslag till nya stadgar har delats ut med
kallelsen. Bengt Persson, HSB, gick igenom
förändringarna från nuvarande stadgar.
Förslaget antogs i en första läsning av
stämman.
Extrastämma
anordnas ang. stadgarna samt ett
informationsmöte för alla torsdag 12 nov.
2015.

På Reimersholmsgatan finns containrar bl.a.
för kartonger och där platsar fisk- och
pizzakartongerna alldeles utmärkt.
Styrelsen har kontakt med Anticimex för
råttbekämpning och vi bör alla tänka på att vi
inte ska ”mata” råttorna på olika sätt.
Grillning på balkongen
Det har vuxit fram en praxis under årens lopp i
föreningen att det inte är önskvärt med
grillning på våra balkonger. Det ena skälet är
brandfaran och det andra är att det inte är
behagligt för grannarna, som ska sitta
timmavis i matoset och dessutom få in oset i
sina lägenheter. Att grilla på marknivå är
däremot tillåtet om det sker under uppsikt.
Det finns många vackra vyer på Reimersholme

Radiatorerna
I alla lägenheter har det delats ut information
om besiktning av alla radiatorer i våra
lägenheter. I P4 mån den 1 juni, i P6 tis den 2
juni, i P3 tors den 4 juni och i P5 fre den 5 juni.
Ett picknickbord
är beställt och skall sättas upp bakom P6 i
grässluttningen.
Alla anonyma meddelanden som sätts upp på
våra anslagstavlor, hissar m.m., kommer att
tas bort. Om vi undrar över något går det
alltid bra att fråga någon i styrelsen eller Adde
på expeditionen. Då får vi ett snabbare svar
och en trevligare stämning i föreningen.
I GROVsoprummet ska vi ställa in GROVsopor,
det hörs på benämningen.
Däremot ska vi inte lägga ett tiotal
pizzakartonger med matrester och lika många
fiskkartonger med vidhängande lukt där.

Foto den 18 maj. Ann-Mari Lindqvist, P5

Styrelsens kommande möten 2015
Måndagar
8 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november
och torsdag 3 december.
Reimersholmes kulturkommitté
består av representanter från de olika
bostadsrättsföreningarna på Reimersholme.
Vår förening representeras av Lotta Hede, P6,
som dessutom är ordförande i kommittén och
Kalle Rydberg, P6.
Programmet för hösten är ännu ej fastställt,
men det finns förslag på föredrag, dans,
föreställningar m.m. Affischer kommer upp.
Reimersholmskören sjöng stämningsfullt för alla
som ville lyssna ute på udden i onsdags kväll. De
vill ha fler sångare. Anmäl till Kulturkommittén.

Styrelsen önskar alla en trevlig
midsommar och en varm och
skön avkopplande sommar.
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