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Pokalbladet 

Maj 2018        Brf Reimer 
    

Årsstämman den 18 april 2018  
lockade 57 röstberättigade medlemmar samt 
2 fullmakter från icke närvarande medlemmar 
fanns med. Stämmoordförande var Gun-Britt 
Mårtensson Brf Pålsundet. 
 
Val av ny styrelse 
Stämman valde enhälligt i enlighet med 
valberedningens förslag. Ordförande 18/4 – 
30/9 2018: Hans Kringstad, P5, därefter 
ordinarie ledamot Ordförande fr o m 1/10 – 
nästa årsmöte: Ingela Berggren, dessförinnan 
ordinarie ledamot 
 
Styrelseledamöter och ansvarsfördelning inom 
styrelsen (utöver ovan nämnda): 
Hans Kringstad, P5, fastighetsfrågor samt 
kontaktperson för fasadarenoveringsprojektet 
Ingela Berggren, P6, mark och trädgård 
Sören Jansson, P5, fastighetsfrågor och 
fasdarenoveringsprojektet 
Mona Lantzourakis, P3,  
fasadrenoveringsprojektet  
Eleonor Ågren, P3,  
ekonomiansvarig samt städfrågor 
Helge Skogsholm, P4,  
sekreterare samt P-frågor 
Ulla Hansson, P3, medlemsinformation samt 
överlåtelser och andrahandsuthyrning 
Agneta Modig Tham, ledamot och vice 
ordförande t o m 30/9 2018 
 
Valberedningen 
Består av Eva-Britt Henmark, P3 
(sammankallande), Eva Finney, P3, Johan 
Sandgren, P5, Tobias Nordström, P6, och 
nyvalde Klas Prentius, P3. 
 
Fasadrenoveringsprojektet 
Agneta Modig Tham (avgående 
styrelseordförande), Mona Lantzourakis (ny 
styrelseledamot och kontaktperson för 
projektet) och Henrik Albrecht (styrelsens 
beställarrepresentant) informerade om det 

aktuella läget i projektet. Byggnadsarbetena 
har pågått sedan i början av januari, och följer 
hittills tidplanen. I mitten av maj kommer 
första halvan av P5 att vara klar: 
Fönsterbytena, den nya fasadputsen, 
balkongrenoveringen samt takarbetena m. m. 
ska vara klara senast den 14 maj. Den 18 maj 
ska styrelsen ha utvärderat resultaten och ta 
ställning till optionen om eventuell 
fortsättning med övriga tre hus. 
 
I P5 fortsätter arbetena med den andra halvan 
av huset, som ska vara avslutade i mitten av 
sommaren. 
 
Om optionen beställs kommer arbetena i P3 
att inledas under sommaren, och vara 
avslutade under december 2018. Mer 
detaljerad information om hela projektet 
utformningsfrågor, tidplan, kontaktpersoner 
m.m. gavs i förra Pokalbladet (dec 2017).  
  
Cykelinventeringen 
Genomfördes av våra fastighetsskötare 
Åkerlunds under senhösten. Ett antal cyklar 
har flyttats till tillfällig förvaring under 6 
månader och därefter för avyttring. 
 
Konvertering från gas till el  
En utredning pågår om det finns utrymme för 
fler att konvertera från gas till el. 
Belastningarna på våra inkommande ledningar 
kommer att loggas under en längre tid och 
resultatet kommer att ligga till grund för 
besluten. 
 
Ellevio gräver nya elledningar i vår gata 
Enligt uppgift ska arbetena pågå t o m 
sommaren. Arbetet görs för att öka 
kapaciteten och höja 
leveranssäkerheten. 
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Ingen container i år  
På grund av de omfattande gatuarbetena och 
fasadprojektet kan tyvärr ingen container 
ställas ut i vår. 
 
Trädgårdsdag  
Välkommen att delta i vår Trädgårdsdag! 
27 maj kl 15:30 – 17 och vidare 
Samling kl 15:30 vid de övre odlingslotterna 
bakom P4. Vi bygger pollinatörsbon till 
humlor, bin och andra pollinatörer. Vi går en 
guidad taktur med utsikt över stan. Vi hjälps 
åta att plocka lite skräp på vår gemensamma 
mark, och tittar till örtodlingarna.  
Gemensam picknick-fika - vi bjuder på 
kaffe/te, saft och något litet att tugga 
på. Mer information kommer på 
anslagstavlorna. Välkomna/ Utemiljögruppen 
Kontakt: ingelaberggren.hem@gmail.com 
 
BoService, ek. förening 
Föreningen har nu två nya representanter i 
styrelsen för Boservice här på Reimersholme: 
Maj Sävström, P5 ord. ledamot 
Birgitta Jönsson, P5 suppleant 
 
Datapolicy 
Styrelsen har i likhet med alla andra 
organsationer ”varit tvungen” att fastställa en 
policy för de digitala register som föreningen 
upprättar. Detta t f a den EU-förordning 
General Data Protection Regulation, som 
träder ikraft den 25 maj i år. Policyn innebär i 
korthet att vi håller ett medlemsregister i syfte 
att kunna bjuda in medlemmarna till möten 
samt upprätta kölista till P-platser. Registret 
innehåller för- och efternamn, e-postadress, 
vid behov telefon-nummer och uppgifter om 
erlagd medlemsavgift. Det är endast internt 
material och lämnas inte ut till tredje part. Om 
medlem önskar bli struken ur registret med 
omedelbar verkan sker detta så snart 
informationen nått styrelsen. 
 
Ny bemanning på expeditionen 

Sedan början av året är det en ny 

medarbetare från Åkerlunds Fastighetsservice 

AB, som sköter våra fastigheter. Vi hälsar 

Christopher Wahlström välkommen! 

De vanliga expeditionstiderna och 

telefonnumren gäller. 

Kommande styrelsemöten 2018 
5 juni (tisdag) 
Eventuellt 18 juni (måndag) 
Prel 20 augusti (måndag) 
Prel 17 september (måndag 
Mötena hållas på föreningens expedition och 
börjar kl. 18:15.  
 
Kulturkommittén  
*Konstutställning i bridgerummet 1 tr ner 
mittemot Coop den 2-3 juni mellan 12-16. På 
lördagen spelar även Reimers swingband och 
Coop bjuder på korv och kaffe! 
*Kulturkommitten deltar även med aktiviteter 
på Reimersholmes festdag den 25 augusti. 
Mer information kommer på anslagstavlorna! 
 
Tack till Ann-Mari Lindqvist! 
Som meddelat att hon på grund av hälsoskäl 
inte kan fortsätta ansvara för Pokalbladet. Det 
är väldigt tråkigt, eftersom Ann-Mari med sina 
texter och bilder har spritt en så god stämning 
och gemenskap i föreningen. Hon vill 
också att vi ska veta att hon själv har tyckt att 
det har varit en rolig och glädjefull uppgift att 
genom Pokalbladet sprida såväl aktuella som 
historiska nyheter om föreningen och våra 
hus. Ofta med en humoristisk knorr i texterna. 
Glädje blandat med allvar. Det kommer vi att 
sakna! 
 

 
Du missade väl inte de vackra vårblommorna? 
 

Styrelsen önskar alla en riktigt 
skön sommar! 😊 
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