
Höj temperaturen!

Marksyn

POKALBLADET

Bastun i P5 har genomgått en totalrenovering och är äntligen klar. Arbetet har 
innefattat nytt kakel och klinker, ny elektrisk golvvärme, ny panel på väggarna 
i bastun, ommålning av väggar och tak i omklädningsrum samt åtgärd av  
fallet på golvet i bastun. Aggregatet, duscharmaturer och handfatet har kunnat 
bevarats. Bokningslistorna sitter uppe, så fritt fram att njuta av bastuns värme!

Vid höstens årliga marksyn med Johanssons Trädgårdsservice gick vi i vanlig 
ordning genom status på vår mark samt vilka åtgärder som planeras.

Brf Reimer - september 2020

Katt-toalett
Vi har sedan i våras haft problem med att katter använder sandlådan, samt 
fallskyddet under gungorna, som toalett. Detta är en sanitär olägenhet och 
skapar stort obehag för vuxna och barn som leker där. Kattavföring kan sprida 
toxoplasmos, en parasit som kan orsaka magsjuka och fosterskador. Styrelsen 
utreder nu om och hur detta skulle kunna avhjälpas med hjälp av exempelvis 
ett katt-nät över sandlådan. Men, du som äger katt har ansvar för att den inte 
förorenar i lekparker och sandlådor där barn leker.

Trädvård
I Pokalparkens norra sluttning ner mot Fabriks-
backen har en lönn tyvärr dött. Denna utgör ingen 
fara, men kommer på sikt att tas ner.

Gräset växer
Efter fasadrenoveringarna har nu marken återställts och vårens sådd av gräs  
var lyckad. Det kvarstår fortfarande några kala områden där Johanssons  
kommer så en extra gång under hösten, så förhoppningsvis får vi full grönska 
till nästa sommar.



Nya styrelsen säger hej!

Sedan stämman i juni 2020 har vi en ny 
styrelse på plats. Några ledamöter har 
varit med sen tidigare och några är nya på 
sitt uppdrag. Nu är det dags för en kort 
presentation!

Annika Steberg, P3
Jag är barnfödd och har växt upp på 
Reimersholme. Efter drygt 50 år är jag 
tillbaka på min barndoms ö. Att bevara 
vår förenings park- och naturmiljö samt 
säkerställa hållbar ekonomi är för mig  
de mest angelägna uppgifterna som ny-
tillträdd styrelseledamot och ordförande. 

Shahab Moshtagh, P5
Jag flyttade till Stockholm för 5 år sedan 
för att studera till tandläkare på Karolinska. 
Efter ett års boende i Sickla i en student-
lägenhet behövde jag hitta ett nytt boende 
och vände blickarna åt Reimersholme! 
Jag och min fästmö Nathalie bor i P5 och 
när jag inte jobbar eller är hemma spelar 
jag fotboll, padel eller golf!

Mona Lantzourakis, P3
Vi flyttade in och bildade familj på  
Pokalvägen vid millennieskiftet. Efter  
20 år fortsätter vi att förundras och njuta 
av naturen, vattnet och utsikten. Som 
arkitekt månar jag om våra fina hus och 
väver in miljöfrågorna i vårt arbete.

Ulla Hansson, P3
Jag flyttade till Pokalvägen för 15 år 
sedan och njuter fortfarande varje dag av 
att få bo på idylliska Reimers. I min roll 
som sekreterare i styrelsen skriver jag  
protokoll och bidrar med viss ordning 
och reda. Det är också jag som  
administrerar andrahandsuthyrningar 
och överlåtelser.

Christer Tennstedt, P4
Vi flyttade hit för två år sedan efter nästan 
25 år utomlands. Vilken kick att komma 
till Reimersholme! Naturen, djurlivet och 
utsikten. Det fina med Stockholm utan 
dess nackdelar. När vi berättar för våra 
franska vänner att vi badar 100 meter från 
porten i huvudstaden tror dom uppriktigt 
att vi ljuger. Jag hoppas som datanörd, 
byggforskare och med min långa livs- 
erfarenhet kunna bidra med något i  
styrelsen och föreningen.



Lisa Granberg Gille, P5
Jag har bott här med min familj i snart 
tre år och tycker som många andra att det 
här är en helt magisk plats att bo på.  
I styrelsen är jag ansvarig för information, 
vilket innefattar allt från aviseringslappar, 
hemsidan och information i våra entréer 
till Pokalbladet som du läser i detta nu. 
Mitt mål är att all information ska vara 
lättillgänglig, enkel att förstå och trevlig 
för ögat att titta på.

Petter Wigell, P3
Mitt ansvarsområde inom styrelsen är 
ekonomi och passande då att jag jobbat 
inom skrået i snart 20 år. Jag har bott på 
Reimersholme sedan 2007 och är inne 
på min tredje lägenhet, så något speciellt 
med ön är det allt.

Malcolm Horal, P5
Göteborgare som via Malmö flyttade hit 
för 2 år sedan. Ni har säkert sett mig 
byggandes på vår van, men när jag inte 
sysslar med det så är jag troligtvis ute och 
paddlar runt ön eller klättrar i förorterna. 
Eller jobbar! Jag hoppas kunna bedriva lite 
förändringsarbete i föreningen och tackla 
de utmaningar vi har med alltifrån cykel-
platser och bilparkering till ekonomi ;)

Hans Kringstad, P5
Jag bor sedan 5 år i P5 och sysslar med 
fastighetsfrågor inom styrelsen. Blir glad 
varje gång jag kommer hem och ser våra 
fina nyrenoverade hus. Ser fram emot nya 
projekt som förbättrar vårt boende.

Lena Lindborg, HSB
Ordinarie styrelseledamot utsedd av HSB 
Stockholm. Även jag är gammal Reimers-
holme-bo och värnar om boendet på vår 
fina ö.

Har du frågor, förslag eller bara en  
fundering du vill ta med styrelsen? Mejla  
då till brfreimer@gmail.com, eller lägg  
en lapp i expeditionens brevlåda.

På kalendern på expeditionen ser du även 
när kommande styrelsemöte är inplanerat.



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

Parkering av cyklar

Insynsskydd fönster

Elstolpar parkeringsplatser

Nya rutiner vid renovering

Det är lockande att låsa fast cyklar mot räcken, 
t ex trappen ner mot källaren på baksidan av P3, 
på grund av cykelstölder. Men detta skadar våra 
nyrenoverade ytor, så vänligen använd cykelställen 
för att låsa fast cykeln utomhus.

För att Tressons garanti ska gälla efter fasad- 
renoveringen är det viktigt att vi inte gör ändringar 
i de delar som renoverats. Det är inte tillåtet att 
limma insynsskydd på glasrutorna, då det är risk 
att de spricker. 

Elen på elstolparna vid parkeringsplatserna är på 
igen och är försedda med personskyddsbrytare.  
Så nu går det åter att använda motorvärmare.  

Under sommaren uppstod en omfattande vatten-
skada vid en lägenhetsrenovering. I och med detta 
beslöt styrelsen, med start 24 september 2020, 
införa ytterligare rutin i samband med renovering 
och ombyggnation. 

Ny rutin
Efter det att styrelsen beviljat renovering eller  
ombyggnation ska lägenhetsinnehavaren boka  
en tid hos Åkerlunds Fastighetsservice för  
genomgång av vattenavstängning samt information 
om riskbedömning av projektet. Inget arbete får 
påbörjas i lägenheten innan denna genomgång  
har skett.

På vår hemsida brfreimer.se hittar du ansöknings-
formulär samt mer information.

Styrelsen önskar alla en fin höst!


