
Ny hemsida!

Trädvård

Vill du vara med i styrelsen eller valberedningen?

Årsmöte 2020

Renovering bastu Julgransplundring

POKALBLADET

Arbetet med att se över innehåll och formspråk i 
föreningens alla informationsytor påbörjades under 
hösten 2019 och fortsätter löpande. Efter att all 
information i våra entréer och Pokalbladet gjorts 
om är vi nu glada över att även vår hemsida är  
uppdaterad med ny design och förhoppningsvis 
mer lättillgänglig information. Ett bra förslag kom 
in om att formuläret där man ansöker om andra-
handsuthyrning även borde finnas digitalt på  
hemsidan – så nu finns formuläret uppe även där.  
 
Om du har några tankar eller idéer på hemsidan, 
hör gärna av dig till brfreimer@gmail.com.

I slutet av januari var Jacksons Trädvård på plats hos oss för att hamla våra 
lindar som står nere vid Malmgården. Hamling är när en stor del av kronan  
på ett träd skärs av med jämna mellanrum, vilket idag är vanligt i park- och 
gårdsmiljöer. Ask, lind och alm är de trädslag som lämpar sig bäst att hamla 
och regelbunden hamling gör att trädet växer långsammare. Hamlade träd 
uppnår ofta en hög ålder utan att bli särskilt stora i kronan och därför utgör  
de sällan en säkerhetsrisk för människor eller egendom.

Under årsmötet röstas personer till styrelsen och valberedningen fram - och 
nu behövs det fler som vill engagera sig. Om du är intresserad av att vara med, 
eller kanske nyfiken på att veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen,  
hör gärna av dig till brfreimer@gmail.com. 

Torsdag 23 april hålls föreningens årsmöte i Åttingen på Reimersholmsgatan 
45, så ta fram kalendern och skriv in datumet redan nu. Styrelsen återkommer 
med tid, kallelse och dagordning för mötet. Hoppas vi ses!

Nu är det snart dags för renovering av både våtrum 
och ytskick i bastun i P5. Bastun kommer därför 
vara stängd från den 20 april och cirka sex veckor 
framåt. Sen är det fritt fram att njuta av värmen 
igen - i fräsch och nyrenoverade bastu!

För att Tressons garanti ska gälla efter fasad- 
renoveringen är det viktigt att vi inte gör några 
ändringar i de delar som har renoverats. Därför  
är det bra om alla kan ta ner sina julgransslingor 
nu eftersom de sliter på färgen på räckena.

Brf Reimer - mars 2020



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

Vårstädning

Handdukstorkar

Den 4–18 maj är det dags för vår årliga container. Containern kommer stå 
på baksidan av P3 under två veckors tid, med en extra tömning den 11 maj. 
Föreningen kommer under dessa veckor även att tömma gemensamma  
utrymmen, såsom gångar i källare och vind, på skräp och saker som står löst. 
Så ta hand om det som eventuellt ska sparas, innan den 4 maj. 

I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Däremot är det 
inte tillåtet att slänga kemikalier, såsom målarfärg, eller elektronik.  
 
De vindsförråd där man tillfälligt kunde ställa balkongprylar under fasad- 
renovering har fortfarande bråte kvar, dessa förråd kommer också att tömmas.

För att inte bakterien legionella ska bildas är det 
viktigt att ventilerna på våra handdukstorkar står 
helt öppna så att torken alltid är varm. Om du  
behöver hjälp att få igång din handdukstork  
kontakta Åkerlunds så hjälper de till! 

Styrelsen önskar alla en  
härlig vår och hoppas att  
vi ses på årsstämman!

OVK

Åsnetrappan

Hållbara Reimersholme

Nu är OVK, obligatorisk ventilationskontroll, igång 
i våra hus. Vecka 10 startade företaget JA Luft och 
Vent arbetet med att utföra OVK på uppdrag av 
styrelsen. Syftet är att se att inomhusklimatet är bra 
och att ventilationssystemen fungerar som de ska. 

Vår åsnetrapp som går från Pokalvägens högsta punkt ner till Pokalparken är  
i stort behov av renovering. Styrelsen har därför under vintern träffat olika  
entreprenörer och tagit in offerter. Arbetet fortsätter och planen är att sätta 
igång renoveringen under våren.

Vid ett möte i Åttingen den 20 januari 2020 bildades en ideell förening med 
ändamålet att verka för miljömässigt och socialt hållbara lösningar för boende  
i alla bostadsrättsföreningar på Reimersholme - Hållbara Reimersholme. 

Föreningens första diskussion berörde avfall, energi, transporter och våra  
grönområden. Av mötets cirka 30 deltagare var det väldigt få från vår förening. 
Det finns bra erfarenheter att dela med sig av mellan öns föreningar, bland 
annat återvinning av matavfall, energioptimering, vårt fönsterbyte och mycket 
mer. Så tveka inte att ansluta dig, medlemskapet är gratis och alla är välkomna.

Du kan gå med i föreningens Facebookgrupp eller kontakta dem direkt på 
hallbarareimersholme@gmail.com.  

Åsnetrappan sett från Pokalparken.


