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Föreningen bekostar syn av lägenhet 
vid överlåtelse och vid renovering  
Syn av lägenheter vid överlåtelse och vid 

renovering görs i bostadsrättsföreningen 

sedan 2013. Syftet är att arbeta 

vattenskadeförebyggande och 

kostnadsbesparande. Sedan denna rutin 

infördes har fastigheterna inte haft någon 

allvarlig vattenskada! Vidare är det en hjälp till 

bostadsrättshavaren att uppfylla sina 

försäkringsvillkor. Lägenhetssynen görs med 

utgångspunkt från föreningens intresse av 

bostadsrättens skick. Det som främst 

kontrolleras är installationer för värme, 

ventilation och sanitet (VVS), om otillåtna 

installationer finns och säkerhetsfrågor. Ett 

exempel är på säkerhetsfråga är att 

fungerande brandvarnare skall finnas. Det är 

en trygghet för grannarna att alla har detta.  

 

Bokning av lägenhetssyn skall göras i samband 

med att uppdragsavtal tecknas med mäklare. 

Även vid andra former av överlåtelser som 

t.ex. arv, gåva, överlåtelse av del och liknande 

skall syn av lägenheten göras.  Vid renovering 

ska bokning ske i god tid före planerad start av 

ombyggnaden.  

Om anmärkningar finns, åläggs 

bostadsrättshavaren att åtgärda dessa. 

Bokning sker hos bostadsrättsföreningens 

tekniska förvaltare Henrik Albrecht som nås på 

073 100 7723 eller info@abcfastighet.se. 

Styrelsen vill betona att denna lägenhetssyn 

inte i något avseende ersätter köparens 

ansvar att besiktiga lägenheten inför tillträde. 

 

Mer information om lägenhetssyn finns på 

föreningens hemsida under fliken A – Ö för 

medlemmar. 

Anders Bjärvall i vår förening 
rapporterar om gamla Reimersbor 
som är tillbaka på ön: 
 

 
Foto Annika Duvander 

Skogsduvorna kom redan den 18 februari. Det 

var i varje fall första gången jag såg dem i år. 

Då satt tre av dem i flera timmar på ett av 

taken nere på Anders Reimers väg. Det såg 

verkligen ut som om de var trötta efter en 

lång flygning. 

 

Sedan såg jag dem då och då flyga omkring 

över Reimersholme. Hålet i trädet nedanför 

lekparken - som vi ser från köksfönstret – där 

de har häckat de tre senaste åren försökte jag 

kolla varje dag och den 2 mars satt en av dem 

där. Därefter har de varit där många gånger, 

ibland båda två samtidigt. Ska bli spännande 

att se om det blir häckning ett fjärde år! 
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Viktig information! 

From den 1 april är det inte längre 

tillåtet att slänga kartonger och 

annan wellpapp i grovsoprummet 

Uppbrutna kartonger och annat emballage 

från förpackningar ska istället slängas i 

återvinningscentralen på Reimersholmsgatan! 

 

Styrelsen fick in en motion som beslutades 

införas direkt. Förslaget innebär att 

föreningen kan skapa bättre ordning i 

grovsoprummet och förhoppningsvis även 

spara onödiga utgifter genom att inte längre 

tillåta att kartonger får slängas i 

grovsoprummet!  

De flesta medlemmar i föreningen har säkert 

lagt märke till att grovsoprummet ofta är 

överfyllt av enorma mängder kartonger och 

emballage. Mängden förpackningar har ökat i 

takt med att e-handeln ökar. Det innebär att 

grovsoprummet ofta är rörigt och att det i sin 

tur innebär mycket högre kostnader för 

föreningen när det ska fraktas bort. Observera 

att det sedan tidigare inte heller är tillåtet att 

slänga bråte från ombyggnader eller mindre 

delar av hela hem i samband med 

avflyttningar.  

Felfria husgeråd, kläder och möbler kan man 

sälja eller skänka via Facebook-gruppen ’Köp, 

sälj, byt, skänk, låna och aktiviteter på 

Reimersholme’. 

Eftersom vi informerar på temat avfall och 

återvinning så passar styrelsen också på att 

påminna om att kuvert inte får slängas i 

tidningsåtervinningen! Ett enda kuvert med 

klister kan förstöra ett helt ”kok” med 

återvunna tidningar. 

Repris på efterlysning: 
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. 

brfreimer@gmail.com 

 

För er som mäter utetemperaturen 

genom en sensorkabel hängande ut 

från fönstret: 

Man får inte låta termometerns kabel hänga 

mot putsen, det ger snabbt skador. Fixera 

kabeln på fönsterblecket så är problemet löst! 

I maj kommer föreningen ställa upp 

containers för grovsopor. Anslag 

kommer sättas upp i 

trappuppgångarna! 

 

Årsstämman kommer gå av stapeln 

den 9 maj, boka in i din almanacka!  

 

Vårens styrelsemöten: 

8 april 
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