
Årsstämman 

POKALBLADET

Under våren beslöt styrelsen att inte hålla fysisk årsstämma 2021 på grund  
av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om mötesrestriktioner.  
Årsstämman genomfördes med poströstning där rösträknarna sammanställde 
rösterna den 1 juni. På själva stämmodagen 2 juni 2021 närvarade på  
föreningens expedition förutom stämmoordförande, protokollförare och två 
justeringsmän.

Med klar majoritet av inlämnade röster beslöt stämman att godkänna års- 
redovisningen, fastställa resultat-och balansräkningen samt styrelsens förslag 
till disposition av årets resultat. Vidare beslöt stämman med klar majoritet att 
bifalla valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleant och förslag 
till föreningens revisor med suppleant. 

Styrelsens förslag till bifall eller avslag på motioner bifölls också med klar  
majoritet med undantag för två motioner gällande höjning av avgifter för  
parkeringsplatser. Dessa två motioner kommer att hänskjutas till beslut vid  
en kommande fysisk extra föreningsstämma, som hålls så snart Folkhälso- 
myndighetens mötesrestriktioner upphävs. Samtidigt kommer styrelsen att 
hålla ett informationsmöte.

På föreningens hemsida finns stämmoprotokoll att läsa.

Brf Reimer - juli 2021

Avgiftshöjning från halvårsskiftet 2021

Värmeinjustering efter sommaren

Den tidigare aviserade avgiftshöjningen om 5% 
från halvårsskiftet 2021 har i de avgiftsavier som 
skickats ut till alla bostadsrättsinnehavare för tredje 
kvartalet ej kommit med. Dessa avier har alltså 
kvar den tidigare avgiftsnivån. Vi beklagar detta. 

Avgiftshöjningen för tredje kvartalet kommer istället 
att läggas på avierna för fjärde kvartalet och det 
kommer specificeras vad som avser retroaktiv avgift 
för kvartal tre. 

Vid frågor hör av er till ekonomiansvarig i styrelsen, 
Petter Wigell (070–752 42 49).

Efter sommaren påbörjas det viktiga arbetet med 
injustering av värmesystemet i alla lägenheter.  
Detta för att få ett bättre och jämnare inomhus- 
klimat, sänka förbrukningen och därmed våra 
kostnader. Varje radiator i fastigheterna måste 
justeras, så för att injusteringen skall lyckas är det 
viktigt att samtliga medlemmar lämnar tillträde 

till sin lägenhet. Titta gärna redan nu på tidplanen 
som sitter uppe på portarna i alla entréer.



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

Marksyn

I början av maj utförde styrelsen vårens marksyn tillsammans med Håkan  
från Kjell Johansson Trädgårdsservice. Marksyn innebär att kolla allmän 
status på vår mark samt diskutera eventuella förändringar eller åtgärder i vår 
utemiljö. Några av de punkter som togs upp kan du läsa om nedan.

Gräsmatta vs äng
De delar av vår mark som ingår i park-miljön klipps med gräsklippare för  
att få en behaglig gräsmatta att vistas på. Övrig mark, t ex slänten ner mot 
Fabriksbacken, sköts istället som äng vilket förutom vackra blommor även 
gynnar biologisk mångfald. Slagning av äng sker efter midsommar.

Gnagare i farten
I den perenna rabatten utanför P4 har det upptäckts 
råtthål. Johansson fyller på med jord så fort de 
uppkommer för att försöka täppa till gångarna.

Död alm
Vid sidan om åsnetrappan står en död alm på  
kommunens mark. Styrelsen kommer kontakta 
staden för att informera om att den behöver fällas.

Ska du hyra någon av våra gästlägenheter i sommar? 
Glöm då inte att kvittera ut nyckel på expeditionen, 
under ordinarie öppettider.

Sandlådan
Ny sand fylls på i lekplatsen sandlåda. Detta sker  
i samband med liknande arbete på öns andra  
föreningar för att spara på transporter.

Soffa i dåligt skick
Vid de nedre kolonilotterna står en träsoffa som är 
i stort behov av att rustas upp och därför kommer 
att slipas samt oljas in.

Dräneringsgrus
Vid vissa partier närmast fasaden i den nyanlagda 
rabatten utanför Pokalvägen 5 ligger jord i direkt 
anslutning mot väggen. Denna jord tas bort och 
ersätts av dräneringsgrus.

Styrelsen önskar alla en 
härlig sommar!

Måndagar klockan 17.00–19.00
Torsdagar klockan 07.00–09.00


