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En annorlunda årsstämma
Vi var många som undrade hur vi skulle kunna genomföra vår årliga stämma
i skuggan av coronapandemin med de direktiv för social distansering som
råder. Med den ändring i regelverket som kom i maj kunde styrelsen besluta
att genomföra stämman genom poströstning.
När jag skriver detta har kuvert med röster börjat ramla in. De samlas ihop,
rösternas giltighet kontrolleras och bildar underlag till röstlängden. De tre
rösträknarna sammanställer de avidentifierade formulären: antal röster, antal
ja, antal nej och frågan om ett ärendes bordläggning till senare stämma.
Vid stämman den 16 juni är mötes ordförande, mötessekreterare och två
justeringsmän närvarande och beslut fattas utifrån det sammanräknade
resultatet från poströsterna. En ny styrelse konstitueras efter avslutad stämma.
Min förhoppning är att ni genom detta förfarande har kunnat delta i årets
stämma och att vi till hösten ska kunna träffas igen för att vidare diskutera
för oss angelägna frågor, men också för att tillsammans med nya medlemmar
i föreningen bli ett ansikte för varandra.
Allt gott till er alla inför sommaren
Ingela, ordförande brf Reimer

Vårrensning
Under två veckor i maj stod föreningens årliga
container på plats och användes flitigt av oss
boende. Våra fastighetsskötare på Åkerlunds fick
även i uppdrag att samtidigt rensa allmänna
utrymmen från skräp och kvarglömda prylar.
Allt som allt fraktades en full container iväg den
18 maj till återvinning.
Radonmätning
Under november–januari utfördes radonmätning
i ett urval av lägenheter. Vi har nu fått resultatet
och samtliga lägenheter har godkända värden,
vilket innebär att radonhalten inte är högre än
referens-nivån 200 Bq/m3. Är man nyfiken på
exakta värden finns de tillgängliga på expeditionen.
Rent och snyggt!
Onsdag den 13 maj ordnade utemiljögruppen en
städdag. Sju personer dök upp trots regn och
Corona-tider. Till vår glädje fanns inte mycket
skräp att plocka – bara lite ballongrester i Pokalparken och fimpar och snus här och var. Tänk på
att ta hand om ditt skräp.

Marksyn
I slutet av april genomförde styrelsen vårens marksyn tillsammans med vår
trädgårdsmästare Håkan från Johanssons Trädgårdsservice. Vi gick igenom
allmän status av vår utemiljö samt diskuterade eventuella åtgärder. Nedan
kan du läsa om några av de punkter som togs upp under synen.
Åsnetrappan
Planering av uppstartsmöte inför stundande renovering av åsnetrappan.
Odlingslotterna
Vi konstaterar att odlingslotterna ser väldigt fungerande och välskötta ut.
Kul att se att så många i föreningen vill odla!

Håkan leder marksynen.

Död alm
Nedanför berget vid Malmgården är det tyvärr en
alm som har dött och nu behöver fällas.
Däckspår i rabatter
Utanför P5 har det varit problem med fordon
som kört upp med hjulen i rabatterna. Temporära
träplankor är därför uppsatta för att förhindra
detta under tiden planteringarna växer upp.

Planteringar i de nedre kolonilotterna.

Test med klöver
Efter fasadrenoveringen har det bildats vissa torra
fläckar där byggnadsmaterial har legat. Ett försök
initieras nu med att så klöver istället för gräs
nedanför almen vid Diana-statyn, för att se om
det tar sig. Klöver har inte samma behov av
vattning som gräsfrön och vår förhoppning är att
den ska lämpa sig väl för den torra jord vi har.

Åsnetrappan innan renovering.

Området där försök med klöver utförs.

Åsnetrappan i ny skrud
Efter några veckors hårt slit av Kjell och Håkan
på Johanssons Trädgårdsservice står nu äntligen
åsnetrappan renoverad och klar.
Efter urgrävning och borttagning av den gamla
trappen ersattes de gamla stegen med kantstenar
i svensk granit. Stegdjupet förkortades även något
för att göra det lättare att ta sig upp och ner.
Med tiden kommer det översta lagret kross att
packas ihop, så det är bara bra att vi använder
trappan och hjälper underlaget att sätta sig.
I jorden runt trappan har däremot gräsfrö såtts,
så undvik gärna att gå just där.
Vad gäller egentligen vid grillning?
Föreningen tillåter inte någon form av grillning på
balkonger. Dels på grund av brandfaran och dels
då rök och matos kan vara störande för grannar.
Men alla är välkomna att grilla i vår gemensamma
grill i Pokalparken, där det även finns grillredskap
att låna.
Vill man grilla på annan plats på marknivå ber
vi dig att inte använda engångsgrill, på grund av
brandfara och av miljöskäl.
Innan du grillar, kontrollera vad som gäller vid
eventuellt eldningsförbud på
www.storstockholm.brand.se.

Säkra fall
I höstens marksyn konstaterades att fallskyddsområdet nere vid lekplatsen måste fräsas, vilket
innebär att man skottar fram sanden från kanterna
av lekplatsen in mot mitten och framför gungorna
för att jämna ut underlaget. Detta gör vi vid behov
för att underlaget ska bibehålla sin funktion.
Nu är det arbetet utfört så njut av gungorna - stora
som små!
Värt att tänka på
Så här i vår- och sommartider kan det vara värt att
tänka på att inte skaka filtar, täcken, mattor eller
liknande från balkongen eller fönster då det lätt
hamnar skräp på grannars balkonger. Använd istället
gärna piskstället utanför P6 i Pokalparken.

Flaggan i topp
Flera i föreningen har efterfrågat att vår flagga
åter ska hissas vid högtidsdagar. På nationaldagen
kunde vi alla njuta av just det. Stort tack till Linda
Borgheden med familj som erbjöd sig att hjälpa till.
Om du är intresserad av att hissa flaggan nästa gång,
hör av dig till styrelsen på brfreimer@gmail.com.
Balkongtips
Några boende har upplevt ett skramlande ljud från
vädringspinnen vid hård blåst. Ett tips är att ställa
pinnen i upprätt läge så håller den sig tyst.

Uppgradering Ownit

Covid-19

Föreningen har omförhandlat sitt avtal med
Ownit. Det nya avtalet kommer innebära att
samtliga hushåll får 250 Mbit/s till priset av
tidigare 100 Mbit/s. Det nya avtalet beräknas
vara aktivt från och med slutet av juni. Om du
redan har 100 Mbit/s idag kommer din tjänst
automatiskt att uppgraderas.

Den pågående spridningen av viruset COVID-19 medför att det finns
medlemmar i Brf Reimer som fortsatt sitter i karantän eller inte vill gå ut
med risk för smitta.
Du som fortsatt tvingas stanna inne och behöver hjälp med att handla, göra
ärenden eller något annat, kan kontakta någon av de hjälpande händer som
antecknat sig på anslagstavlan i entrén. Det går också bra att höra av sig till
husvärden i ditt hus och berätta vad du önskar ha hjälp med.

Kojor
Det har under våren snickrats några kojor på vår
mark. Anledningen till att dessa kojor tyvärr måste
rivas är att föreningen har ett fastighetsägaransvar,
vilket i detta fall innebär att vi som förening är
ytterst ansvariga för lekredskapet, dess underhåll
och att inget barn skadar sig när de leker där.

Styrelsen önskar alla en härlig sommar!
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