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Fasadrenoveringen fortsätter 
Våra hus upprustas efter en lång period av 
utredningar och projektering vad gäller 
fasadputs, tak, fönster och balkongskärmar. 
Den första etappen, Pokalvägen 5 står klar 
med fungerande byggdelar.  
 
Den mest synliga förändringen är att vi har 
återtagit färgsättningen från 1940-talet då 
byggnaderna uppfördes. Kontrakt är skrivet 
med samma entreprenör för de följande tre 
husen. Vi har anlitat en ny projektledare, 
Roger Peterzon, från och med arbetet med 
Pokalvägen 3 (fasaden på bilden nedan). 
 

 
 

Ventilfilter till de nya fönsterna kommer 
inhandlas av föreningen och distribueras via 
Åkerlunds till de bostadsrättsägare som så 
önskar. Finns på expeditionen tidigast v 40. 

Man kan logga in på Tresson för att få mer 
detaljinformation om fasadrenoveringen. Gå 
till: https://brf.tresson.se/ 
Användarnamn: boendereimer 
Lösen: Renovering2018_Reimer 

Håll koll på fimparna  
Det har legat en hel del fimpar utanför P5, och 
det vore kanon om ni som röker från 

balkongen/utanför entrén håller koll på 
fimparna, så de inte hamnar där :) 

 
Bi-står våra flygande vänner 
Vilar våra liv på biets spröda vingar? I vilket fall 
har föreningen satt upp ett bihotell vid nedre 
odlingslotterna. 
 

 
Även bina bor fint på Reimers numera… 

 
Stora tvättmaskinen i P5 byts ut 
En ny stor tvättmaskin finns nu i tvättstuga 2, 
Pokalvägen 5. 
 
Infokväll för nya medlemmar 
I november kommer en Informationsträff för 
nya medlemmar att arrangeras. Inbjudan 
skickas till berörda. 
 
Vandring 
På Reimersholmsdagen den 25 augusti gjordes 

en vandring med två teman: öns skulpturer 

samt udda växter som man hittar här, utöver 

den stora mängd vanligare arter som finns 

tack vare Anders Reimers naturintresse.  

Brf Bränneriet har flera skulpturer och 

belönades av HSB/Wallanderska konstfonden 
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för sitt konstintresse med plaketten 

”Dansbanan” av Sven Lundqvist vid Coop. 

Bland skulpturerna finns Timo Salos ”Sittande 

kvinna” i trä utanför Åttingen och Nils 

Dahlgrens ”Fisknät på tork” vid vattnet med 

inspiration från Grekland. Åttingen innehöll en 

spritcistern som rymde 200 000 liter. 

Vid hönsgården står ett industrimonument av 

Bertil Jansson och som är en del av en 

spritcistern byggd 1939 av Gävle verkstäder. 

Jansson har också designat stålräcket längs 

vattnet och träpaviljongen på udden. Där 

hittar man också Nicke Nixons ”Galaxen“ som 

svänger i vinden och ”Ägget ”på en stenhäll, 

sannolikt gjord av Hans Dalerus och placerad 

där på eget initiativ. Ett annat minne av öns 

alkoholdränkta historia är konjaksfaten som 

renoverats och äntligen nyinvigdes 2017.  

BRF Reimer kan stoltsera med Arla 

Coldinuordens kors utanför P3. Det är en 

sjöfararorden från Medelhavstrakten, grundad 

1765, som idag bara finns i Sverige och 

Finland. Orden köpte Piperska muren 1807 

som är dess samlingslokal. Bland 

medlemmarna kan nämnas Bellman och Hugo 

Alfvén som skrev en festsång. Ett jubileum 

med kransnedläggning hölls i augusti 2013. 

”Diana med hind” 

av Otto Strandman 

står utanför P3. De 

gjordes 1923, 

sattes upp 1944 

och har äntligen 

fått fin belysning. 

Vandringens andra 

tema var Natur. Här utmärker sig BRF Reimer. 

Förutom valnötsträdet nedanför Coop, 

havtorn på udden och gulsippor nära Anders 

Reimers minnessten är det berget vid P3 och 

P5 som kan stoltsera med många speciella 

växter, en del som bara finns på några få 

ställen i Stockholm. En av dem är hällveronika 

som man hittar här och på Långholmen.  

 

Sällsynta Hällveronika finns på ön. 

När det senast fanns planer på byggande på 

ön skrev Nils-Erik Landell en artikel 2008 för 

bevarandet av öns unika flora. På vandringen 

Pokalvägen ned passeras ”Röken i kröken” 

som många inte lagt märke till: en knotig ek 

med en rönn växande i en grenklyka (flygrönn 

på fackspråk). Den blommar vackert på våren 

och är nu full av lysande rönnbär. Vid 

återvinningsstationen står en (misshandlad) 

äppelros, vars doft av äpplen man kan dra in 

då bladen är nyutslagna.  

Berättat av Maria Aschenbrenner, P3 

Ingen el i motorvärmarstolparna 

Elen till motorvärmarstolparna på 

parkeringarna kommer stängas av tills vidare. 

Det har framkommit att vissa eluttag inte 

uppfyller gällande säkerhetskrav. Utredning 

om åtgärd är påbörjad i styrelsen. 

Kommande styrelsemöten 2018 
15 oktober 
19 november 
10 december 
2019 
21 januari 
18 februari 
18 mars 
8 april 
Årsstämma 25 april 
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