
Dränering vid P6

OVK OK!

Återigen en annorlunda årsstämma    

POKALBLADET

Under hösten har vi haft problem med dålig lukt i 
P6 källare. I anslutning till kulverten mellan P6 och 
P4 hittade Åkerlunds vatten som läckte in vilket 
resulterade i ett grävarbete på utsidan. Här hittades 
trasiga dagvattenrör och en oisolerad husgrund. Det 
konstaterades även att det läckte ut avloppsvatten 
som visade sig bero på trasiga originalrör under  
huset. Styrelsen beslutade att gräva upp hela den 
östra sidan, dränera, isolera samt att relina alla rör 
under huset. Relining innebär i princip att man 
gjuter nya rör i dom gamla enligt strumpmetoden. 

Statusen på rören och behov av dränering i de  
övriga husen kommer att undersökas.

Syftet med OVK, obligatorisk ventilationskontroll, 
är att se att inomhusklimatet är bra och att  
ventilationssystemen fungerar som de ska. OVK är 
nu godkänd för alla våra byggnader.

Årsstämman 2021 kommer att hållas onsdag 2 juni genom poströstning. 

Spridningen av covid-19 har sedan början av året ömsom avtagit, ömsom  
ökat och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smitt-
spridningen har kvarstått. I det instabila smittläge som vi fortfarande  
befinner oss i och i beaktande av att Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om att hålla fysiskt avstånd med stor sannolikhet kommer att gälla en lång 
tid framöver, har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman 2021 genom 
poströstning. 

Kallelse kommer att distribueras till alla medlemmar inom stadgeenlig tid 
tillsammans med dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och  
motioner med styrelsens yttrande och förslag till beslut. Till kallelsen bifogas 
röstningsformulär, som följer dagordningens punkter. Medlem får kryssa i  
ja eller nej till val av stämmoordförande, godkännande av röstlängd,  
godkännande av dagordning osv. Närmare instruktioner om röstförfarandet 
lämnas tillsammans med kallelsen.

Det är ledsamt att vi medlemmar inte får mötas vid den årliga stämman.  
Styrelsen försöker att kompensera den uteblivna fysiska sammankomsten  
med ett informationsmöte den dag smittläget tillåter.

Annika Steberg, ordförande brf Reimer
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Container på ingång!

Mellan den 3–17 maj kommer en container stå 
uppställd på östra sidan om P3. I containern kan 
vi slänga brännbart material samt metall. Så ett 
utmärkt tillfälle att passa på att vår-rensa! 

Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier eller 
elektronik, såsom vitvaror, tv-apparater, telefoner, 
strykjärn, målarfärg, rengöringsmedel, oljor etc.  
Viktigt att detta följs. 

Det är även önskvärt att originalinredning, såsom 
dörrar/garderobsluckor/fönsterbänkar/etc inte 
slängs. Dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har 
originalpartier du vill göra dig av med så kontakta 
Åkerlunds.

Grovsoprummet 

För att försöka minska mängden felslängda saker 
och underlätta sortering har nya, förhoppningsvis 
tydligare, anvisningar satts upp i grovsoprummet 
över respektive kärl och behållare. 

Felsortering belastar föreningens ekonomi med 
dyra och onödiga kostnader, så låt oss hjälpas åt  
att sortera rätt!

På återvinningsstationen nere på Reimersholms- 
gatan kan du slänga hushållets förpackningar  
(kartong, glas, plast, metall) och tidningar. Ofta 
slängs förpackningar/kartonger, som är för stora för 
att få in i återvinningsstationen, i grovsoprummet. 
Kartonger får dock inte slängas här, utan ska rivas 
/klippas isär för att på så sätt få plats i behållarna 
på återvinningsstationen.

En sorterings-lathund ser du nedan!

Byteshylla
Här kan du ställa mindre föremål som någon 
annan kan tänkas vilja ha.

Elektronik
Ok att slänga: småelektronik såsom gamla  
laddare, kablar och ljusarmaturer. Mindre  
hushållselektronik t ex vattenkokare, stavmixer, 
digital termometer, ljusslingor etc.

Förbjudet att slänga: större elektronik t ex  
dammsugare, micro, kyl/frys, tv, stationär dator, 
bildskärm, dvd-spelare, högtalare etc.

Grovsopor (de fyra stora kärlen)
Ok att slänga: porslin, textilier, trä, metall, krukor, 
trasiga leksaker (utan elektronik) och skor. Även 
mindre möbler som inte tar för mycket plats.  

Förbjudet att slänga: kartonger, förpackningar, 
wellpapp, pizzakartonger, kemikalier (t ex vätskor, 
målarfärg, sprayburkar, oljor, rengöringsmedel). 
Större möbler t ex bord, madrasser, skivor, fåtöljer,
bokhyllor etc.

Glödlampor & batterier
Lågenergilampor slängs i separat behållare.

Höjning av årsavgiftGillar du att använda bastun i P5?

Årsavgiften i brf Reimer höjs med 5% fr.o.m.  
1 juli 2021. Underlag och mer information om 
höjningen har aviserats till alla boende under  
vecka 16.

Glöm då inte att städa lite extra noga efter dig så att det är rent inför nästa 
grannes besök. Allt skräp, såsom ölkapsyler, gamla värmeljus, snus och  
hårtussar ska tas bort innan du lämnar bastun. Spola av golvet med avsedd 
slang och använd skurborsten/skrapan för att ta bort grus och smuts.



Utförd stamspolning

Stamspolning görs vart femte år för att undvika 
vattenskador i fastigheterna och skulle utföras  
under 2020 enligt underhållsplanen. På grund  
av pandemin sköts detta upp, trots att flera  
medlemmar informerat fastighetsskötare om att  
det ”gurglar” i vattenledningarna. Under julhelgen 
blev det akut stamspolning i tre lägenheter och ett 

Kilar mot slamrande balkongplåtar 

Går du i grilla-mat-utomhus-tankar?

Några av föreningens balkongplåtar slamrar vid 
hård vind. Detta beror på svikt i den veka/nätta 
dimensionen på den ursprungliga stålstommen. 
Om ni upplever problem med detta finns det kilar 
att hämta på expeditionen. Så snart Åkerlunds har 
tid kommer de vara målade i samma grå kulör som 
balkongstommen. 

Läs vidare! Vår förening 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 murgrill 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.

Tips när du ska använda murgrillen:
• Innan du grillar, kontrollera om det råder 
eldningsförbud på www.storstockholm.brand.se.

• Välj gärna kol/briketter som är märka med FSC 
(Forest Stewardship Council). De kommer från 
skogsbruk som är ansvarsfullt skötta. Grillkolen får 
gärna även vara SIS-märkt, vilket innebär att kolet 
kommer från trä som inte är kemiskt behandlat.

• Lämna aldrig grillen utan tillsyn.

• Efter grillning lämnas kolen alltid i grillen  
för att brinna ut och svalna. Passa på att rengöra  
grillgallret när det fortfarande är varmt, då går  
det lättare att få rent. 

• Det är inte tillåtet att elda med andra material  
i grillen, som exempelvis ved.

• Om brand bryter ut, ring 112. Brandsläckare 
finns i tvättstugorna. Närmsta vattenutkastare 
finns på P6 norra gavel.

golv i en lägenhet blev vattenskadat. Vattenskador 
blir väldigt kostsamma för föreningen och därför 
beslöt styrelsen att inte avvakta längre. 

Så under mars månad utfördes stamspolning i våra 
fastigheter med bra resultat, endast sju bom (dvs sju 
lägenheter där vi inte fått tillträde).

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

Styrelsen önskar alla en 
härlig vår!




