När arborister är i farten. Foto: Ingela Hamrin, P6
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Mycket välkomna till brf Reimers årsmöte
torsdag den 27 april
Kl. 18:30 finns det lätt förtäring
Kl. 19:00 börjar årsmötet
Dagordning, årsredovisning med
förvaltningsberättelse, motioner och
motionssvar kommer att läggas ner i våra
brevlådor. Åtta motioner inkomna.
Inför avflyttning
Om man funderar på att flytta, ska man
tänka på att i god tid beställa en
avflyttningskontroll hos föreningens
fastighetsförvaltare Henrik Albrecht, 073
1007723 eller info@abcfastighet.se
Avflyttningskontroller bekostas av
föreningen. Först när styrelsen fått ett
godkänt protokoll, kan den formella
handläggningen av överlåtelsen slutföras.
Se mer info på föreningens hemsida
www.brfreimer.se
Styrelsens kontaktperson är
Sören Jansson, P5, tel. 070 7543446.
Andrahandsuthyrning, en kostnad
Kostnaden är 10 % per år av basbeloppet
som f.n. är 44700 och betalas av
bostadsrättshavaren. Beloppet slås ut per
månad och läggs på avgiften för bostaden.

En referensgrupp till styrelsen har bildats
med anledning av de omfattande
reparationer som vi har framför oss:
Helena Ahlin P5, Ingela Hamrin P6, Mona
Lantzourakis P3, Oskar Wiksell P3, Annika
Steberg P3.
När nyårsfirare är i farten……….
På vår senaste nyårsafton roade sig
någon/några med att skjuta raketer
mellan våra hus. Bl.a. hamnade en vid
fasaden nära P6 och hade, om oturen varit
framme, kunnat hamna i en lägenhet. Man
sköt också raketer från parkeringsplatsen
bakom P5 där rådjuren håller till.
Kvarliggande skräp från raketer och flaskor
finns dokumenterade på bilder.
På förekommen anledning har vi fått in
följande text från en av våra boende i vår
förening:
”I ordningslagen som tar upp fyrverkerier
3:e kapitlet, 7:e paragrafen står det:
"Pyrotekniska varor får inte användas utan
tillstånd av polismyndigheten, om
användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på
eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.”
I skador på egendom räknas husdjur in.
Detta gör att om någon skjuter
fyrverkerier på en plats som innebär att
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det skrämmer husdjur, och denne vet att
det finns djur som blir skrämda, så kan det
leda till åtal för djurplågeri. Så
sammanfattningsvis gäller alltid
ordningslagens krav på tillstånd, och en
kommun kan endast utöka det kravet,
men aldrig ta bort det på annat än egna
mer skärpta regler.”
Reparation av sopsugen
Samtliga luckor till sopnedkasten kommer
att stängas söndag den 26 mars.
Reparationen beräknas vara avslutad 7-10
april. Detta och mycket mer därtill står att
läsa i ett mycket viktigt och läsvärt blad
som Samfällighetsföreningen delade ut i
våra brevlådor söndag den 12 mars. (Den
nämnda kartan finns inte med.) En
container för hushållssopor kommer att
ställas upp mellan P4 och P6 samt en
mellan P3 och P5.
Konstnären Inga Jarlviks tavla
föreställande rådmannen Anders Reimers
minnessten rest 1798 vid en gångväg på
norra sidan av Reimersholme, kan
beskådas på expeditionen i P6 fram t.o.m.
årsmötet den 27 april. Texten är läsvärd.

Foto: A-M Lindqvist

Inga Jarlvik, född 1923 i Ösmo, bodde på
Reimersholme 1957-2004 då hon avled.
Från 1970 till 2004 bodde hon på
Pokalvägen 5 och målade många tavlor
med motiv från Reimersholme. Om någon
har en fråga om tavlan eller om
konstnären är man välkommen att ringa
hennes son i P3 Björn Jarlvik tel. 0706
504926.

Anneli Gross, uppväxt på Reimersholme
har skrivit en fin berättelse som heter
”Mitt Reimersholme”. Den finns på
http://www.branneriet.se/files/mitt_reimersholme.pdf

Ref.: Pålsundets hemsida. Historisk återblick.

Läsvärd text och nostalgisk för många.
Flera arborister/ekvilibrister

Foto: Ingela Hamrin P6

Foto: Anders Bjärvall P3

Följande text kommer från Ingela
Berggren P6:
”Brf Reimers ”trädgårdsgrupp” byter
namn till ”utemiljögruppen” då många
förväxlar denna med gruppen som har
odlingslotter.
Utemiljögruppen
består av en styrelsemedlem (Ingela
Berggren P6) och för närvarande 5
ytterligare medlemmar i vår förening som
har ett intresse för hur vi planerar och
vårdar vår utemiljö. Det är inte någon
sluten grupp utan den som är intresserad
av att delta i gruppen är välkommen. Hör
av er direkt till Ingela
(ingelaberggren.hem@gmail.com) eller
lägg en lapp till Ingela på expeditionen.
Odlingslotterna
distribueras efter kösystem som nu tas om
hand av Elin Larsson i P6 och Ulrika
Gunnarsson Östling P4. De som nyttjar en
lott lånar marken av föreningen och är
skyldig att bruka och vårda sin lott. I annat
fall tilldelas lotten nästa person på tur. För
närvarande är det två medlemmar som
står i lottkö.
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Almsjuka
Som vi tidigare skrivit om är vårt
almbestånd drabbat av almsjuka. Efter att
ha konsulterat tre oberoende arborister,
har nu de 5 värst drabbade almarna tagits
ner. Återplantering kommer att ske.
Åsnetrappan – förslag välkomnas
Trappan som går mellan vägen vid P5 ner
till lekplatsen behöver göras om. Det är
inte helt enkelt att lösa detta på ett
hållbart sätt som också integreras väl i vår
miljö. Tacksam om någon har
erfarenhet/förslag på hur detta kan göras?
Kontakta gärna Ingela Berggren, P6, i
Utemiljögruppen.
Gemensam trädgårdsdag 18 juni
I år planerar vi för en trädgårdsdag för alla
medlemmar söndag 18 juni. Förutom att
piffa upp våra gemensamma
kryddodlingar rensar vi vår mark på gamla
kompostrester och sly.
Hur har vår mark sett ut? Har någon
bilder??
I utemiljögruppen finns ett starkt intresse
för hur vårt markområde sett ut genom
tiden. Om någon medlem har tillgång till
gamla fotografier skulle vi gärna
fotografera av dessa och sammanställa en
markhistorik. Kontakta Ingela Berggren
via mail eller expeditionen.”
Hemsidan: www.brfreimer.se
Där finner man ”A till Ö för medlemmar”
under rubriken ”Städning” att man inte får
skaka sängkläder, mattor, etc från
balkonger och fönster. Man ska inte skaka
någonting, eftersom det är synnerligen
otrevligt när det yr in damm m.m genom
fönster eller in på balkongen.

Denna märkliga mackapär
har någon ställt in i grovsoprummet. En
extra kostnad debiteras föreningen för att
forsla bort den.

Foto: A-M Lindqvist

På skylten bredvid står det: Inget får
ställas på golvet. Allt måste placeras i
resp. behållare. Stora möbler vitvaror
m.m. får inte ställas här!”
Kulturkommittén
2 april
Afghanska mattor
6 maj
Vandring på Reimersholme
med Nils-Erik Landell P3
13 maj
Reimersholmes Swingband
13-14 maj Vårutställning bridgelokalen
Affischer sätts upp i entréerna med mer
utförlig information.
Styrelsen önskar alla en
vacker vårsäsong.
Måndag den 20 mars är det
vårdagjämning.
Väl mött på årsmötet torsdag
den 27 april!

Anders Bjärvall P3 lyckades fånga stjärtmesen, som är sällsynt
på Reimersholme, på bild.
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