
En annorlunda jul

POKALBLADET

Denna jul kommer många fler att vara hemma och vissa kanske också kommer 
vara ensamma, isolerade eller sjuka. Kolla gärna om du har någon granne som 
behöver hjälp med något såsom att handla mat, testa brandvarnare eller bara 
ha någon att prata med en stund. Och du som behöver hjälp, tveka inte att 
kontakta någon av dina grannar! 

Expeditionens öppettider under jul, nyår och trettondagshelg
Måndag 21/12 klockan 17:00–19:00
Måndag 28/12 klockan 17:00–19:00
Måndag 4/1 klockan 17:00–19:00
Torsdag 7/1 klockan 07:00–09:00
Expeditionen håller stängt julafton 24/12 samt nyårsafton 31/12

Brandvarnare
Under julen, då bostadsbränderna ökar, är det extra viktigt att kontrollera  
att alla brandvarnare hemma fungerar, vilket görs med ett enkelt knapptryck.  
Behöver du hjälp med kontroll, inköp eller montering av brandvarnare? 
Hör gärna av dig till våra fastighetsskötare på Åkerlunds så kan de, mot en 
avgift, hjälpa till.

Fler tips på en brandsäker jul hittar du på www.brandskyddsforeningen.se/jul/

Julklappspapper och förpackningar
För att undvika kostsamma stopp i sopnedkasten ber vi alla att sortera och 
slänga julklappspapper, kartonger och andra förpackningar nere vid  
återvinningsstationen. I sopnedkasten är det bara tillåtet att slänga hushålls-
sopor, i en väl försluten påse.

På www.ftiab.se/ kan du se aktuella tider för tömning av återvinningsstationen 
nere på Reimersholmsgatan, samt göra felanmälan om stationen är full och 
behöver en extra tömning.

Brf Reimer - december 2020

Barrande julgran
Julgranar som gjort sitt kan som vanligt läggas  
vid vår föreningsgran vid Diana-statyn, så tar  
föreningen hand om den efter tjugondag Knut.

Inget lövblås på vår mark 

Balkongplåtar som för oljud

Lövblås skadar livsmiljön för smådjur, insekter, 
kryp och drabbar även fåglar som söker föda  
bland löven. Som en del i att främja biologisk 
mångfald i vår utemiljö har vi därför stoppat all 
lövblås på vår mark under hösten. Detta försök 
kommer sedan att utvärderas och ligga till grund 
för kommande säsonger. Trottoarer och gator, som 
sköts av Stockholm Stad, är dock undantagna.

Om du upplever problem med skallrande  
balkongsplåtar så finns det nu särskilda plastkilar 
att hämta ut på expeditionen som minskar skallret.
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Nytt parkeringsavtal

Cykelrensning

Anders Björn 1945–2020

Så unviker du vattenskador i kök

Uppmärkning av förråd

Styrelsen beslutade under hösten att utfärda nytt 
hyresavtal för parkeringsplatser, som upplåts av 
föreningen. 

Under vecka 52 kommer brev att delas ut till de 
medlemmar som hyr parkeringsplatser, med  
information om skälen till nytt avtal samt hur 
avtalet kvitteras ut på expeditionen.

Snart är det återigen dags för ny rensning av  
cyklar i våra cykelförråd, med förhoppning om 
frigjord plats. Mer information, om när och hur 
detta kommer ske, aviseras inom kort. 

Anders Björn, mångårig styrelseledamot, gick bort 
1 december i år, efterlämnande hustru, barn med 
respektive och barnbarn samt fd styrelsekollegor 
i sorg och saknad. Föreningen skänker honom 
en tacksamhetens tanke för den insats han gjort 
för oss medlemmar. ”Var som Anders, då blir allt 
bra”, så avslutade dåvarande fd styrelseordförande 
sitt avtackningstal vid den årsstämma, då Anders 
avgick. Det uttalandet fångar kärnan i Anders 
personlighet – gedigen och godhjärtad.

Den vanligaste vattenskadan är en läckande 
diskmaskin, kyl eller frys. En typisk vattenskada i 
köket uppstår genom att en koppling till vatten- 
ledningen under diskbänken står och droppar 
under lång tid innan den upptäcks. Då kan vattnet 
ha vandrat vidare i bjälklag, väggar och golv. 

Sedan några veckor tillbaka pågår ett arbete med 
att märka upp alla våra vinds- och källarförråd. 
Syftet med detta är att skapa ett register över  
förråden och få en bra översikt. I början av 2021 
kommer information att delas ut till alla boende 
om hur en går tillväga för att registrera sitt förråd.

Styrelsen önskar alla en fin julledighet!

En sommarvy att vila ögonen på när december gett oss noll soltimmar.

God jul & gott nytt år

Håll koll på utrustningen 
Mer än var tredje vattenskada sker i köket. Ändå är det få som ser över  
vattenskyddet, trots att det är relativt billigt och enkelt. En diskbänkinsats 
kostar några hundra och droppskydd för kylskåp, frys och diskmaskinen  
kan du köpa för under 500 kronor. Droppskydden gör att vatten leds mot 
framsidan av vitvaran och du kan upptäcka vattenläckage i tid.


