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Fasadrenoveringen fortsätter 
Fasadrenoveringen fortskrider enligt planerna. 
Styrningen och hantverkskvaliteten är god. 
Arbetena på P3 är klara och ställningen har 
börjat resas på P4. Enligt tidplanen kommer 
P6 att påbörjas på försommaren. Detaljerade 
scheman är anslagna i portarna. Tidigare 
arbetsgruppers arbete med ny utebelysning 
på fasaderna är underlag för nya lampor som 
monteras. Resultatet blir traditionell 
utformning och ett tillskott med nya 
ljuspunkter på några hushörn.  
 
Hur gör vi Reimersholme mer hållbart? 
Har du idéer om hur vi kan bo och leva mer 

hållbart? Vill du byta klimatångest till 

engagemang för hållbara energilösningar, mer 

återbruk och bättre återvinning, mer 

odlingsmöjligheter, laddplatser för el-bilar, en 

gemensam pool med fraktcyklar eller annat?  

Oavsett om du redan är engagerad i någon av 

kulturföreningarna på ön, sitter i styrelsen för 

någon av bostadsrättsföreningarna, till 

vardags jobbar med hållbarhetsfrågor eller 

helt enkelt är intresserad: 

Välkommen tisdag 15 januari kl 18 till Åttingen! 
Då kommer Allan Larsson, tidigare 

finansminister och nu bl a engagerad i hållbar 

stadsutveckling i Hammarby Sjöstad, och visar 

på hur samverkan i grannskapet kan leda till 

både bättre ekonomi i bostadsrättsföreningar 

och mindre klimatutsläpp. 

Då kommer HSB och visar hur bostäderna på 

Reimersholme en gång byggdes som ett 

föregångsexempel och att dagens föregångare 

drivs gemensamt av boende. Ev kommer även 

någon från Stockholms stad med konkreta tips 

på hur lokalt miljöarbete kan få kraft. 

Denna inspiration använder vi sedan till att 

diskutera vi hur vi som boende kan göra 

Reimersholme hållbart och hur samverkan 

kring hållbarhetsfrågor kan stärkas, både 

mellan bostadsrättsföreningarna och med 

olika aktörer som skulle kunna driva på 

lösningar här på Reimersholme. 

Vill du ha mer info se diskussion på 

Facebook-gruppen ’Köp, sälj, byt, skänk, 

låna och aktiviteter på Reimersholme. 

Är du intresserad av att påverka vår 

parkmiljö? 

Under 2019 planeras ny trädinventering med 

nyplantering. Förslag till renovering av 

åsnetrappan välkomnas, lekplatsen ska 

besiktigas och våra gemensamma 

kryddodlingar ses över inför sommaren. 

Styrelsen behöver stöd i arbetet med vår fina 

parkmiljö, så om du är intresserad hör av dig. 

Ingela Berggren, ordförande 

(brfreimer@gmail.com 

Testa din brandvarnare! 

Alla föreningens medlemmar uppmanas testa 

batteriet i sina brandvarnare. 

Säkerhetsaspekten är förstås viktig men även 

för grannsämjan kan det vara viktigt! När 

batteriet är på väg att ta slut i brandvarnaren 

börjar det (falsk)larma och om man då lämnat 

sin bostad kan dina grannar i värsta fall få 

dygnslångt larm som bakgrundoväsen. 

Saknar lägenheten brandvarnare finns 

möjlighet att köpa tjänster av vår 

fastighetsförvaltning, Åkerlund. De kan hjälpa 

till med inköp, montering och test av 

brandlarm! 
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Datum för årsstämma klart 

Årsstämman kommer gå av stapeln den 9 maj. 

Boka in i din almanacka! Årsstämman kommer 

gå av stapeln den 9 maj! 

Vårens styrelsemöten 

21 jan 

18 feb 

18 mars 

8 april 

Sist men inte minst – hoppas ni 

hade trevligt på jul och nyår 

och god fortsättning!   

En vacker vinterdag, utsikt från P5 mot bland 

annat Långholmen.  Världsklass! 😊 


