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Reimers årsstämma blir onsdag 20 april.  
Kallelse, årsberättelse m.m. kommer att delas 
ut omkring den 3 april. 
Två motioner har kommit in till styrelsen. 
 
Skadegörelse och inbrott 
Tyvärr har vår förening drabbats av tråkiga 
händelser sedan slutet av förra året. Den 
första större händelsen var ett omfattande 
inbrott som berörde c:a 20 källarförråd i P3. 
Man hade först brutit upp dörren från 
trapphuset in till källaren och därefter tagit sig 
in i förråden. Skadegörelsen var omfattande 
och stölderna har polisanmälts av respektive 
boende. Vid samma tillfälle gjordes även 
inbrott till källaren i P4. Styrelsen har 
polisanmält de skador som berör föreningen. 
Dessvärre har efter årsskiftet problemen 
fortsatt med skadegörelse och inbrott/stölder 
i tvättstugan och intilliggande källarförråd i P6. 
Det har också förekommit cykelstölder och ett 
antal tecken på eventuella andra kriminella 
aktiviteter. Samtliga händelser har 
polisanmälts och styrelsen har också haft 
samtal med polisen. Styrelsen har varit noga 
med att vidta de åtgärder som man har laglig 
rätt att göra, vilket i praktiken begränsar 
möjligheterna att agera. Den viktigaste 
åtgärden har därför varit att i 
polisanmälningarna notera och dokumentera 
det som hänt. Det har således inte varit 
möjligt att agera på annat sätt, även om 
”misstankar” och vissa ”bevis” funnits som 
framförts av ett antal medlemmar och även 
vad fastighetsskötaren och styrelsen själva 
kunnat konstatera. De eventuella bevisen har 

enligt polisen inte varit tillräckliga för ett 
polisiärt ingripande. Det ska också tilläggas att 
ett fullbordat inbrott och stöld i lägenhet har 
förekommit i början av året (P4) samt ett 
inbrottsförsök i slutet av februari (P3). Arbetet 
med att lösa dessa problem fortgår och 
styrelsen verkar för att polisen snarast skall 
kunna utreda ärendet.  

I avvaktan på besked om hur polisen kommer 
att agera vill styrelsen uppmana alla boende 
att vara uppmärksamma på sådant som kan 
verka avvikande och rapportera detta till 
styrelsen och fastighetsskötaren.  
 
Expeditionstider Pokalvägen 4 
Måndagar 17 – 19 bemannat 
Torsdagar 07 – 09 bemannat 
Tel. 08 6681298 
Mail: brfreimer@gmail.com 
Fastighetsskötare Adde 070  4929240 
Brf Reimer: felanmalan@gmail.com 
 
P.g.a. för hög belastning på elnätet är det inte 
tillåtet att byta ut en gasspis mot en elspis. 
 
Det är inte heller tillåtet att kasta ut fimpar 
från balkongen p.g.a. brandrisk!  
Det är dessutom nedskräpning. 
 
Bokning av gästlägenheter – ny ordning för 
betalning 
Nyckeln hämtar man på expeditionens 
öppettider. Fr.o.m. 1 april i år kommer hyran 
att läggas på hyresavin i efterskott.  Vid 
bokningen ska man ange lägenhetsnumret.  
Adde har en lista på alla lägenhetsnummer. 
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I januari i år utförde ”Rena Avlopp” 
högtrycksspolning av alla avlopp från kök, 
badrum och extra wc. 
 
Blandaren i dusch och badkar.  

 
Flera av oss har klagat på för dåligt vattentryck 
i duschar och badkar och inte tillräckligt varmt 
varmvatten. Orsaken kan vara att den sil i 
blandaren där varmvattnet kommer in är 
igentäppt.  
Vår fastighetsskötare Adde är behjälplig med 
rensning av silen.  
 
Container 
En container kommer att sättas upp  
29 april mellan P3 och P5 en vecka framåt 
6 maj mellan P4 och P6 en vecka framåt 
 
Bolagsverket 
har registrerat de nya stadgarna för vår 
bostadsrättsförening Reimer.  
 
Vårens kvarvarande styrelsemöten 
Måndagar: 21 mars, 18 april, 20 april  
 
Tips för att minska din miljöpåverkan och 
spara pengar  
. Släck lampan när ljuset inte behövs.  
. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-
lampor och lågenergilampor.   
. Stäng av datorn och tv:n med strömbrytaren. 
Många äldre modeller använder mycket 
energi i standby.  
. Dra ur alla batteriladdare, till exempel till 
mobilen, när de inte används.  
. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 
grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får 
du bra matförvaring och låg 
energianvändning.   
. Använd vattenkokare när du ska koka upp 
vatten. Det går snabbt och du sparar energi.   
. Använd mikro när du ska värma en till tre 
portioner mat.  

. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader om 
det är möjligt. Det kan nästan halvera 
energianvändningen.  
. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört 
med att diska för hand.   
. Skölj inte disken i varmt vatten innan du 
sätter in den i maskinen.   
. Byt till lågspolande duschmunstycke. Hur 
ofta och hur länge du duschar påverkar också 
energianvändningen.   
. Ta hjälp av energimärkningen när du ska 
köpa nytt.  
 
Kulturkommittén (affischer sätts upp i entréerna) 
15 mars kl. 19. Årsmöte i Åttingen. 
Soppteaterföreställning med Iwa Boman 
13 april kl. 19. Bröderna Ljung i Åttingen. 
8 maj kl. 10. Naturvandring på Reimersholme och 
Långholmen med Nils-Erik Landell. Samling mellan 
P3 och P5. 
28 maj Reimers swingband på Coop-torget   
28-29 maj kl. 12-14 och 14-16. Vårsalong. 
 
HPR, HSB:s Pensionärer på Reimersholme 
vill efter mer än 25 års aktiv och stimulerande 
verksamhet utöka antalet medlemmar med fler 
pigga krafter.                                                                                                                                                                      
Vi riktar oss därför till dig 65+, avtals- eller 
förtidspensionär eller sambo till dessa och föreslår 
dig att besöka oss på någon av våra PUB-kvällar 
som vi har varannan onsdag kl 18:30 – ca 21:00 
eller klubbträffar en torsdag i månaden kl 14:00 - 
ca 16:00 då vi har någon form av artist som 
underhåller oss till kaffe och hembakat.                                                                                                                           
Datum för träffarna samt hela vårens program 
finns i Boservice fönster vid Konsumtorget.  Besök 
oss gärna för info eller ring 668 22 16. Medlemskap 
kostar 100:-/år.  Välkomna! 
 
Våra trogna återkommande blomster i 
rabatten och vid trappan: snödroppar och 
vintergäck ger oss hopp om en annalkande 
vår. 

    
Styrelsen önskar alla en skön vår 
med behaglig temperatur och en 
fin påskhelg!  
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