
En ljusare trappa

Koll på temperaturen?

Radonmätning

Nu är det jul igen!

POKALBLADET

Barrande julgranar 
När det är dags att kasta ut granen går det bra att 
lägga den vid vår föreningsgran på Pokalvägen, så 
tar vi hand om dem alla efter 20:e dag Knut. 

Julklappspapper
För att undvika kostsamma stopp i sopnedkasten ber vi alla att slänga allt 
julklappspapper och annat emballage i återvinningsstationen nedanför  
Pokalvägen.

Sedan i höstas har vi ny belysning i trappan från  
Pokalvägen vid P6 ner mot Reimersholmsgatan. 
Detta på grund av kortslutning i de gamla kablarna 
som därför grävdes upp och byttes ut. 

Föreningen har köpt in 10 stycken mätinstrument 
för att logga temperaturen i våra lägenheter och på 
så vis kunna skapa sig en bild över hur vårt värme-
system fungerar. Dessa finns på expeditionen och 
går att kvittera ut om man upplever att värmen 
hemma inte är som den ska, eller om man bara är 
nyfiken på att veta den exakta temperaturen.

Som ni säkert sett på anslagstavlorna har föreningen 
anlitat Åkerlunds Fastighetsservice för att genomföra 
radonmätning i fastigheten. Syftet med mätningen 
är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre 
än referensnivån 200 Bq/m3. Ett urval av lägenheter 
gjordes i slutet oktober och nu pågår mätningar i 
dessa fram till januari 2020. 

Nedan följer lite tips och matnyttig information så här inför stundande jul.

Brandvarnare
Tända ljus, puttrande glögg på spisen och elektriskt julpynt hör ju julen till. 
Men julen är också den tid då bostadsbränderna ökar. Då är det extra viktigt 
att kontrollera att alla brandvarnare hemma fungerar, vilket görs med ett 
enkelt knapptryck. Fler tips på en brandsäker jul hittar du på:  
www.brandskyddsforeningen.se/jul/.

Behöver du hjälp med kontroll, inköp eller montering av brandvarnare hemma?  
Hör gärna av dig till våra fastighetsskötare på Åkerlunds så kan de, mot en 
avgift, hjälpa till.

Expeditionens öppettider under jul och nyår
Måndag 23/12 klockan 17:00–19:00
Måndag 30/12 klockan 17:00–19:00
Torsdag 2/1 klockan 07:00–09:00
Expeditionen håller stängt torsdag 26/12 samt måndag 6/12.
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Marksyn 

Den 11 oktober 2019 genomförde styrelsen den årliga marksynen tillsammans 
med Håkan från Johanssons Trädgårdsservice. Vi gick igenom status för  
olika projekt, kontrollerade att allt ser ut som det ska samt planerade för vad 
som måste åtgärdas. Nedan kan du läsa ett axplock av de mark-åtgärder som  
styrelsen arbetar med just nu.

Återställning efter fasadrenovering
Efter många månader av fasadrenoveringar kan vi nu börja återställandet av 
mark och rabatter utanför P4 och P6. Detta kommer bli en kombination av 
återställning bekostat av Tresson tillsammans med viss omplantering och ny 
jord i rabatter till våren utfört av Johanssons Trädgårdsservice.

Utanför P5 hade någon stulit dagliljor från rabatten. Då det var tätt 
planterat på andra ställen flyttades några planter dit det saknades.

Marksyn i backen ned mot Reimersholmsgatan.

Syn av de nedre kolonilotterna. Åsnetrappan i nuvarande skick.

Håkan Johansson inspekterar planteringarna kring östra fasaden vid P4.

Lekplatsen 
Fallskyddsområdet på lekplatsen i Pokalparken 
kommer fräsas till våren nästa år för att se till att 
det bibehåller sin funktion. 

Åsnetrappan 
Trappan som leder ner i Pokalparken är i behov av 
renovering och styrelsen utreder nu hur den bäst 
ska utformas samt tar in offerter.



Om olyckan är framme

Utemöbler i vintervila

För att underlätta för utryckningsfordon, om olyckan 
skulle vara framme i Pokalparken, sitter nu en 
hänvisningsskylt uppe vid lekplatsen. På skylten står 
anvisningar om GPS-koordinater, enligt SOS Alarms 
system som skiljer sig från exempelvis Google Maps, 
som kan anges vid ett samtal dit.  
 
Med den informationen kan eventuella utrycknings-
fordon direkt se bästa infart till parken och på så sätt 
spara, ibland livsavgörande, tid.

Nu är våra utemöbler övertäckta med presenningar 
för att klara vinterns påfrestningar. Men för den som 
blir sugen på vintergrillning så går det bra att använda 
vår grill i Pokalparken!

Den skadade almen nere vid Malmgården.

Planteringar i de övre kolonilotterna mellan P4 och P6. En ny alm har till vår glädje vuxit upp, av egen kraft, i Pokalparken.

Den nya hänvisningsskylten på plats vid lekplatsen. 

Trädvårdsplan 
Vissa av träden på Reimersholme visar tecken på att inte vara friska, och även 
på vår mark har vi upptäckt en alm nere vid Malmgården som inte mår bra. 

Styrelsen har haft genomgång med Jacksons Trädvård för att skapa en bild 
över vad som behöver ingå i en långsiktig trädvårdsplan med nyplantering. 
Vid senaste ordförandemöte, med de andra föreningarna på ön, informerades 
vi dock om att det är mycket osäkert att plantera enstaka träd då rådjuren tar 
dem och det är svårt att få bevattningen att fungera. 

Reimersholme tillhör ett område där kommunen vill få till grönområdet och 
vårda framförallt ekbeståndet. Nästa steg blir därför att få kontakt med ansvarig 
inom kommunen för naturbevaringsfrågor, så vi kan göra gemensam sak med 
de andra föreningarna och på så sätt säkra Reimersholmes vackra natur.

Om du vill hjälpa styrelsen att utreda hur vi tar detta vidare med kommunen, 
hör av dig till brfreimer@gmail.com.



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

Höstmöte Brf Reimer

Flaggstång

God jul & gott nytt år

Onsdag den 20 november bjöd styrelsen in till informationsmöte i Åttingen. 
Mona Lantzourakis informerade om fasadprojektet som nu kommer att  
slutbesiktigas. Tidplan och budget har följts enligt plan och vi har en garantitid 
på 5 år. Flera medlemmar noterade att de nya tilluftsdonen i vissa lägen ger 
kraftigt kallras. Styrelsen arbetar vidare med detta med planerad OVK och 
värmeinjustering i början av nästa år. Hans Kringstad informerade om genom-
förd energigenomgång av husen. 

Eleonor Ågren sammanfattade föreningens ekonomi, ingen avgiftshöjning  
av bostäder planerad nästa år. Däremot höjs parkeringsavgiften för att täcka  
avtalet med Stockholms Stad rörande nyttjandet av deras mark. 

Nästa år planeras renovering av Åsnetrappan och bastun i P5. Nyplantering  
av träd under utredning. Gäst på mötet var Åsa Romson som presenterade 
idéer kring bildandet av förening ”Hållbart Reimersholme” som en vidare- 
utveckling av den Facebook-grupp som redan finns.

Styrelsen har fått in önskemål från några boende 
om att vi ska använda föreningens flaggstång mer,  
till exempel hissa flaggan vid speciella dagar. 
 
Om du är intresserad av att hålla i detta hör av dig 
till styrelsen på brfreimer@gmail.com.

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig julledighet.

Kvarglömda kläder i tvättstugorna

Fasadrenoveringen

Första måndagen varje månad samlar vår fastig-
hetsskötare Åkerlunds ihop alla kvarglömda kläder 
från tvättstugorna och förvarar på expeditionen. 
De kläder som ingen har återtagit skänks efter en 
månad till Stiftelsen Brödet som arbetar för att 
hjälpa utsatta barn och ungdomar i världen.

Slutbesiktning av P3, P4 och P6 pågår. Nu står alla våra hus färdiga! Vi kan 
njuta av ny puts, fönster och balkongfronter. I vår kommer Tresson så nytt gräs.

I samband med besiktningen överlämnas drift och underhållsinstruktioner. 
Det kan vara bra att som boende kolla upp hur ventilerna fungerar, vad man 
ska tänka på vid avtorkning av innerbågens måleri, oljning av beslagen och 
skötsel av markiserna. Uppgifter om detta finns på på vår hemsida. 

Reklamationer 
Eventuella reklamationer som hör ihop med fasadombyggnaden ska göras 
direkt till Tresson, info@tresson.se. Använd gärna blanketten Reklamations-
anmälan, som finns på hemsidan. Bifoga gärna fotografier och maila en  
kopia till föreningen på brfreimer@gmail.com.

ComHem-ledningar 
Behöver du hjälp med att återställa ComHem-ledningar som lossnat efter  
fasadrenoveringen? Hör av dig till Hans Kringstad på hans.kringstad@spincap.se.

P4 och P6 med sina nya fasader, sett från Pokalparken.

Pokalparkens utemöbler i vintervila.


