
Efterbeställning av markiser Besiktning lekplats

Eco-drive

Brandkåren på plats x 2

POKALBLADET

Det finns möjlighet att efterbeställa markiser hos 
Tressons för dem som önskar detta och inte beställt 
tidigare. Bostadsrättshavaren står för kostnaden som 
blir då 9800 kr ex moms per markis. Beställning 
senast den 15 augusti och montering blir i oktober. 
Mer info + den blankett som ska användas finns på 
expeditionen.

Den 22 maj utfördes en besiktning av lekplatsen 
i Pokalparken. Allt är i bra skick, så fritt fram att 
leka! Styrelsen har även beslutat att sätta upp en 
hänvisningsskylt vid lekplatsen med nummer till 
SOS Alarm samt deras GPS-koordinater för  
platsen som kan anges vid akut fara. Allt för att 
utryckningsfordon lätt ska hitta dit.

Representanter från styrelsen har haft en genomgång av våra fastigheter  
tillsammans med energirådgivarna Willy och Erika från Eco-drive. Vi började 
uppe på taken där vi diskuterade solfångare, återvinning av värmen från  
frånluften samt isoleringen. På vägen ner diskuterade vi våra handdukstorkar 
som värms av varmvattnet. Dom uppskattade att det kostar föreningen  
300 000 om året att driva. 

Vi blev rekommenderade att göra en injustering av värmesystemet. Billigaste 
sättet att sänka energikonsumtionen är att vara sparsam med energin. Därefter 
gick vi igenom tvättstugorna och vi uppmuntrades att använda torkrummen 
eftersom aggregaten som sitter där är energieffektiva, förutsatt att man fyller 
rummen med tvätt. Vi kan styra belysningen med rörelsedetektorer eftersom vi 
ofta glömmer att släcka efter oss. Vi fick beröm för att vi bytt till LED-lampor  
i våra armaturer. 

Vi avslutade genomgången i källaren och värmecentralen. Här pratade vi om 
att byta ut fjärrvärmen till bergvärme. Vi har precis fått resultatet av den nya 
energideklarationen som tyvärr visar att vår energiförbrukning ökar,  vi är nu 
uppe i 210kWh/m2.

Styrelsen utreder nu förslagen vidare.

Den 18 maj kände boende i P6 påtaglig röklukt i trappuppgången och  
larmade, enligt instruktionen i trapphuset. Brandkåren kunde snabbt göra rätt 
bedömning då den möttes av berörd lägenhetsinnehavare som upptäckt orsaken 
till lukten. En vaxduk hade hamnat på varm spisplatta. Efter noggrann syn och 
ventilering kunde fara avblåsas.

Den 27 maj larmades brandkåren på nytt. Då var det rökutveckling i en  
lägenhet i P6 i samband med fasadrenoveringen. En skruv på balkongräcket 
kapades med vinkelslip och gnistorna som uppkom hamnade mellan det gamla 
drevet och luftningen till innerväggen vilket gjorde att lägenheten snabbt 
rökfylldes. Någon öppen eld utvecklades inte. Brandkåren säkrade lägenheten, 
ventilerade trappgången och rev ytterväggen för att säkra eventuella ytterligare 
härdar. De mätte även med värmekamera för att se om det brann någon  
annanstans. Entreprenören har gjort en händelseanalys och ändrat arbetsmetod.

För oss alla blev det en påminnelse att se över våra brandvarnare, läsa på om 
åtgärd vid brandrisk och så blev våra brandluckor testade.

Brf Reimer - juni 2019



En hälsning från utemiljögruppen!

Städdagen

Värmen är här och det växer så det knakar i våra gemensamma örtträdgårdar. 
Hjälp gärna till att vattna och ta bort ogräs, men framförallt, plocka gärna 
örter! De gemensamma landen finns dels bakom P4 och dels mellan P3 och P5. 
Bakom P4 finns det en trädgårdsslang att vattna med, till det andra landet får 
man hämta vatten i kanna från tvättstugan. Slangen var trasig ett tag, men nu 
är den lagad. I det lilla landet bakom P4 hade några örter vissnat, så vi har fyllt 
på med ny persilja och basilika. 

På parkeringsplatsen mellan P4 och P6 finns dessutom två krukor med två 
sorters mynta. Skörda gärna även här. Passar perfekt som krydda till en 
melonsallad!

Sedan några år tillbaka har vi haft en gemensam utemiljödag per år. I år blir det 
till hösten, den 5 september. Det är en vardagskväll och vi hoppas på fint väder! 
Det blir korvgrillning men även lite arbete (beroende på vad som behövs då 
kommer vi tex städa efter fasadrenoveringen, olja in utemöbler, ta hand om våra 
örtträdgårdar osv). Mer information kommer.

Inte hade vi kunnat ana att det skulle blir en så bra uppslutning tisdagen den 
2 april! Vi blev någonstans mellan 10–15 stycken som både hade trevligt och 
gjorde nytta genom att plocka skräp runt P3 och P5.
 
Extra kul var att så många duktiga barn var med och hjälpte till! Tillsammans 
lyckades vi få ihop ett stort antal påsar med pryttlar som inte hör hemma i  
gräs och buskage. Bland annat plockades hundratals fimpar upp.
 
Tanken är att vi i fortsättningen regelbundet kommer att anordna fler städ- 
dagar. Nästa kommer att planeras in någon gång våren 2020 då samtliga hus  
är klara med renovering. Då kommer vi främst koncentrera oss på områdena 
runt P4 och P6. Hoppas ni kommer då, för det är ett mycket bra sätt att lära 
känna sina grannar på. 

Och så en slutlig vädjan till de som röker i  föreningen, ta hand om era fimpar, 
de hör ej hemma vare sig i natur eller på gatan.
 
Vill du gå med i utemiljögruppen? Kontakta Ulrika Gunnarsson Östling på: 
ulrikagostling@gmail.com.



Pokalbladet är brf Reimers nyhetsbrev. Ansvarig utgivare är Lisa Granberg, brfreimer@gmail.com

Taklagsfest

Årsschema expeditionen Com Hem-ledningar

Kommande styrelsemöte

Den 3 juni hölls taklagsfest för vår fasadentreprenör Tresson. Vi åt smörgåstårta 
i Pokalparken denna härliga försommardag. Föreningen visade på så sätt sin 
uppskattning för alla hantverkares insatser i denna stora fasadrenovering som 
för alla våra fyra hus omfattar nya fönster, balkongskärmar, puts och  
taktäckning. Traditionen säger att byggherren ska bjuda alla som deltagit i  
bygget på en måltid då taklaget är rest, med andra ord när takstolarna är på 
plats. Vi har lyckligtvis endast behövt laga delar av ett par takstolar, men det  
är ändå tradition att på något sätt visa sin uppskattning. Det var mycket  
uppskattat och blir ett bra avstamp för putsarbetena på P6 som är vår sista 
etapp. Vi följer tidsplanen.

Inne på expeditionen, på väggen i hallen, hänger nu ett årsschema för oss  
boende. Här kommer styrelsen och Åkerlunds Fastighetsservice löpande  
skriva in återkommande händelser så att man i god tid kan se när exempelvis  
containers kommer, när gemensamma föreningsdagar infaller samt när  
utemöbler fixas inför vår och höst.

Om du önskar hjälp med att återställa ComHem- 
ledningar som lossnat efter fasadrenoveringen kan 
du höra av dig till Hans Kringstad på:
hans.kringstad@spincap.se

Måndag den 19 augusti.

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig sommar!

Plåtslagargänget arbetar både med taken och bleck vid fönster och 
puts. I bakgrunden P4 och P6.

Här framför P6 har vi  
Tressons platschefer, snickare, 
murare och målare. 

Pokalparken med det först färdigställda huset P5 i bakgrunden.  
En mängd duktiga hantverkare har deltagit i fasadrenoveringen.

P5 och P3 med sina nya fina fasader mot klarblå sommarhimmel.


