
Status fasadrenoveringen

Nytt formspråk

Undulaten Valter, en solskenshistoria

POKALBLADET

Arbetena framskrider enligt tidplan. Halva P6 är färdigputsat och i stort sett 
alla fönster är bytta. Vår uppföljning löper på. Föreningens byggledare och delar 
av styrelsen deltar i byggmöten ungefär var tredje vecka samt även i syner och 
besiktningar. Hela projektets slutbesiktning planeras äga rum i november. 

För att Tressons garanti ska gälla är det viktigt att vi inte gör ändringar i de delar 
som renoverats. Exempel på ändringar som inte tillåts är att limma insynsskydd 
på glasrutorna (risk att de spricker), sätta upp temperaturmätare som slår mot 
fasaden, hänga blomlådor med vassa krokar eller ljusslingor som skaver på  
balkongräckena (undantaget varsamt monterat julpynt under begränsad tid).

Under hösten kommer alla informationsytor i föreningen att successivt  
uppdateras, både innehålls- och formmässigt. Först ut var Pokalbladet och på 
tur står informationstavlor i våra entréer. Vår förhoppning är att det ska vara 
lättare att ta till sig information, samt att vi nu får ett enhetligt formspråk.  
Vi kommer även arbeta med färgade papper vid tillfällig information på  
anslagstavlorna, t ex vid årsmöten, så att alla lättare kan urskilja information 
som kommer från styrelsen. 

För den som gillar att nörda ner sig i grafisk design kan det vara kul att veta att 
vårt rubriktypsnitt ”Futura Medium” är en flört till tiden då våra hus uppfördes. 
Fram till mitten av 1940-talet var Stockholms gatuskyltar utförda i blå emaljerad 
stålplåt med vit text och innan dess var de handmålade. I funktionalismens anda 
genomfördes i Stockholm en skyltreform i mitten av 1940-talet. Alla gatuskyltar 
byttes ut till vita med svart text i typsnittet ”Futura condensed”, ett typsnitt 
som vi har den tyske typografen Paul Renner att tacka för.

Ingen har väl missat att vi har haft en liten vilsekommen undulat som gäst på 
Pokalvägen? Det var en pojkundulat som rymt hemifrån. Ryktet säger att den 
synts till här och var på Reimersholme i över en månad. Den var skygg och lät 
sig inte fångas. Ann-Sofie Aspling och Marianne Upmark i P3 hade dock turen 
att få kontakt med Katarina Moström på Bergsundsstrand, genom Facebook. 
Det visade sig att hon hade stor vana av att fånga in förrymda burfåglar och 
lånade ut en bur, som ni kanske sett stå i backen.  
 
Så till vår lycka, marscherade undulaten in i buren och en rådig granne stängde 
luckan och kontaktade Ann-Sofie. Namnsdagen den dagen var Valter. Valter 
fick bo ett tag hos Katarina som sedan genom Polisen fick kontakt med en  
kvinna som har en stor voljär fylld med förrymda undulater. Dit flyttade Valter 
och jag tror att han får ett fortsatt härligt liv. Nästan lika fri, med möjlighet  
att vara både inne och ute. Som Helena Dohns skrev i ett inlägg: ”Vi får tacka  
denna fina undulat för att den fått oss grannar att lära känna varandra bättre.  
Aldrig sett så många spontana möten oss emellan.”   

Tack alla grannar som engagerat sig i denna lilla fågel! /Ann-Sofie Aspling, P3

Brf Reimer - september 2019



Styrelsen säger hej!

Vilka är det egentligen som sitter med i styrelsen och hur vet man om det är 
rätt Hans man hugger tag i för att ställa fastighetsfrågor? Jo, det får man reda  
på genom att ta del av den korta presentationen av styrelsen nedan.

Ingela Berggren, P6  

Din roll i styrelsen? Ordförande.
Hur länge har du bott på Reimers? 
Sedan 2007. Vad är det bästa med  
att bo här? Naturen och trevliga 
grannar. Något som många hör av 
sig till styrelsen om? Kom ihåg att ta 
ut nycklar under expeditions-tiderna 
(måndag 17.00–19.00 samt torsdag 

Ulla Hansson, P3 

Din roll i styrelsen? Sekreterare samt 
ansvar för överlåtelser och andrahands- 
uthyrning. Hur länge har du bott på 
Reimers? I 14 år. Vad är det bästa 
med att bo här? Att bada på  
sommaren! Vill du tipsa om något 
i föreningen? Hobbyrummet i P3. 
Ditt bästa Reimers-tips? Morgon-

Helge Skogsholm, P4 

Din roll i styrelsen? Vice sekreterare 
samt parkeringsfrågor och brandskydd.  
Hur länge har du bott på Reimers? 
Jag har bott på Reimersholme i 8 år. 
Vad är det bästa med att bo här? 
Centralt boende och nära vatten.  
Ditt bästa Reimers-tips? Härlig 
upplevelse bara att gå runt ön. 

Hans Kringstad, P5 

Din roll i styrelsen? Vice ordförande 
samt fastighetsansvarig. Hur länge  
har du bott på Reimers? I 4 år.  
Vad är det bästa med att bo här?  
Det är många saker som gör att jag 
trivs fantastiskt bra på Reimersholme 
men om jag ska välja ut något så är  
det närheten till naturen och såklart 

Eleonor Ågren, P3 

Din roll i styrelsen? Ekonomiansvarig. 
Hur länge har du bott på Reimers? 
Sedan oktober 2015. Vad är det bästa 
med att bo här? Den mysiga känslan 
av att det är ett community där alla 
hälsar på varandra och hjälps åt, och 
självklart att jag, varje dag när jag går 
hemifrån, får njuta av omgivande  

Lisa Granberg, P5 

Din roll i styrelsen? Ordinarie 
ledamot med fokus på utemiljö och 
Pokalbladet. Hur länge har du bott 
på Reimers? Sedan december 2017. 
Vad är det bästa med att bo här? 
Njuter varje dag av att bo i en grön 
oas mitt i stan. Sen gillar jag den  
gemenskap som finns mellan oss 

Mälarens vatten. Vill du tipsa om något i föreningen?  
Bastun i P5! Det finns även stora möjligheter till engagemang i 
vår förening, exempelvis genom att anmäla sig till valberedningen 
för styrelsearbetet eller delta i föreningens utemiljögrupp. Att 
engagera sig är ett sätt att dels ta ansvar för vår förening, dels att 
lära känna sina grannar. Ditt bästa Reimers-tips? Titta på båtar. 
Något annat du vill hälsa till alla boende? Glöm inte att njuta 
av alla fantastiska utsikter från våra vädringsbalkonger.

vatten och grönska! Något som många hör av sig till styrelsen 
om? Jag får ibland frågor om hyresavier och panter – vill istället 
tipsa alla om att höra av sig direkt till HSB som hanterar detta  
för vår förening, de kan snabbt hjälpa till och svara på frågor.  
Ni kontaktar deras kund- och medlemsservice via mail  
(servicecenter.stockholm@hsb.se) eller telefon (010–442 11 00). 
Vill du tipsa om något i föreningen? Vår hemsida, där det finns 
massor av bra information. Och Facebook-gruppen! Ditt bästa 
Reimers-tips? Inte så påhittigt kanske, men jag har aldrig ångrat 
en kvällspromenad ut till soliga udden.

grannar i föreningen och att alla hälsar på varandra. Vill du  
tipsa om något i föreningen? Utemiljögruppen! En informell 
grupp för alla som vill delta i projekt som rör vår utemiljö,  
oavsett om det är att bygga bi-hotell eller vara med och påverka 
hur vår utemiljö ska se ut. Mejla ulrikagostling@gmail.com om 
du är sugen på att veta mer. Ditt bästa Reimers-tips? Spana in 
alla sniglar (med eller utan barn) på gångstigen som går från  
Pokalparken bort mot Vindragarvägen. Något annat du vill hälsa 
till alla boende? Kul att många testat vår nya grill i Pokalparken. 
Och extra kul att den skötts så fint av alla under sommaren.

07.00–09.00) inför bokade gästlägenheter då vi inte har någon 
jour-backup för detta. Vill du tipsa om något i föreningen?  
Fyll de stora torkrummen vid tvätt istället för torkskåp och tumlare 
- spar energi har vi lärt oss. Ditt bästa Reimers-tips? Springa 
runt Reimersholme och Långholmen med ett dopp efteråt.  
Något annat du vill hälsa till alla boende? Tack för allt  
tålamod, konstruktiva förslag och engagerade hjälpinsatser under 
fasadrenoveringsprojektet.

dopp innan arbetet på sommaren. Något annat du vill hälsa 
till alla boende? Jag tycker att det är bra att föreningen bekostar 
genomgång/syn av lägenheterna inför avflyttning och renoveringar. 
Det minskar risken för vattenskador och andra skador på  
fastigheten (som ofta drabbar grannar).



Mona Andersson Lantzourakis, P3   

Din roll i styrelsen? Ordinarie  
ledamot med fokus på uppföljning av 
fasadrenoveringen. Hur länge har du 
bott på Reimers? Sedan 1999, strax 
innan millennieskiftet. Vad är det  
bästa med att bo här? Jag blir glad av 
att vara hemma och röra mig på ön. 
Det bästa av staden och landet i en 

Lena Lindborg, HSB

Din roll i styrelsen? Jag är utsedd  
av HSB Srockholm som ordinarie 
ledamot i styrelsen och ska i första 
hand kunna svara på stadgefrågor  
och policyfrågor. Jag ska även vara 
styrelsens kontaktperson med HSB  
i andra förekommande frågor.

vacker kombination. Vill du tipsa om något i föreningen? Njut 
av öns frukter, kryddor och fläder men akta er för svampen. Ditt 
bästa Reimers-tips? Ta ett varv runt ön på skidor innan plogen 
hunnit fram.

Utemiljödagen, invigning av nya grillen i Pokalparken

I början av september bjöd vår utemiljögrupp in till invigning av föreningens 
nya grill i Pokalparken. Stora som små samlades för att umgås, grilla korv och 
plocka skräp i naturen inför vintern. 

Av en tipspromenad fick vi även lära oss mer om vår vackra ö, som har en  
väldigt spännande historia. De i sällskapet som redan kunde i stort sett allt  
vann choklad. Övriga gick dock inte lottlösa, några av barnen bjöd laget runt  
av chokladkakor innan vi bröt upp för kvällen.

Utemiljögruppen är glada att så många trotsade höstvädret och kom ut. Det  
är dessutom särskilt roligt när vi grannar umgås över generationsgränserna.
/Cecilia Ekenbäck, P6

Återställning rabatter

Vår trädgårdsmästare Håkan arbetar under hösten 
med att återställa rabatterna, efter fasadrenoveringen, 
utanför hus P3 och P5.



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

Radiatorer

Höstmöte Brf Reimer

Kommande styrelsemöte

I och med fasadrenoveringen har vi nu nya energibesparande fönster. Som ett 
led i att spara mer energi kommer bostadsrättsföreningen göra en värme- 
injustering när fasadrenoveringen är klar. Detta är ett av de vanligaste åtgärds-
förslag rekommenderade i energideklarationer.  
 
I ett bra injusterat värmesystem får nämligen vattnet lika förutsättning att ta 
sig till samtliga radiatorer, vilket leder till en jämn fördelning av värmen och att 
framledningstemperaturen kan sänkas.

För att vi ska kunna göra en korrekt injustering är det viktigt att alla radiatorer 
som installerades när huset byggdes fortfarande finns på plats. Det har under 
åren hänt att radiatorer har tagits bort, vilket påverkar hela värmesystemet.  
Det har tyvärr även upptäckts att borttagna radiatorer har dolda anslutningar, 
vilket innebär ökad risk för vattenskada då det tar väldigt lång tid att upptäcka 
om en dold anslutning droppar vatten.

Styrelsen ser därför löpande över antalet radiatorer i våra lägenheter. Om du 
känner till att det saknas en radiator i din bostadsrätt, kontakta gärna Åkerlunds 
Fastighetsservice, på brfreimer@gmail.com.

Onsdag den 20 november bjuder styrelsen in alla 
medlemmar till ett allmänt informationsmöte.  
Vi ses klockan 19.00 i lokal Åttingen på Reimers-
holmsgatan 45. Varmt välkomna!

Måndag den 21 oktober.
Styrelsen önskar alla en riktigt härlig höst.

Sopnedkasten

Efter några dagars stopp i sopnedkastet i P5 kan  
det vara bra att tänka på att kartonger, wellpapp  
och egentligen allt annat än hopknutna soppåsar 
inte hör hemma i sopnedkastet. Kartonger har en 
förmåga att veckla ut sig och skapa totalstopp  
trots att de viks ihop. 

Det kan även vara bra att tänka på att om stopp 
uppstår så slänger man sina sopor i sopnedkasten  
i något av våra andra hus medan stoppet åtgärdas.

Hösten slingrar sig uppför Pokalvägen.


