
Trädfällning almar

Balkongräcken i P5 ommålade och klara

Råttbesök i källaren i P5 Koll på förråden

Bevattning när det regnar och dessutom är höst?

POKALBLADET

Onsdag den 10 november kommer Lindts Trädfällning och hjälper oss att ta 
ner vår döda alm som står i sluttningen mellan Pokalvägen och Reimersholms-
gatan. Den som är uppmärksam har säkert sett att vi även har en död alm i 
sluttningen ned mot Pokalparken, precis invid Åsnetrappan. Den kommer 
inte att tas ned av oss eftersom den står på Stockholms stads mark. Vi har ett 
pågående ärende med dem för att uppmärksamma dem om problemet men  
det är trögt med responsen. Vi ligger på så gott vi kan!

Totalentreprenaden, som inkluderade nya fasader och fönster samt renovering 
av balkonger, avslutades i P5 år 2018. Efter entreprenaden anmälde medlemmar 
i P5 att balkongräcken hade rostfläckar. Totalentreprenören, SEHED Tresson, 
besiktigade därför balkongerna i juni 2021. Det beslutades att samtliga  
balkongräcken i P5 skulle rostbehandlas och ommålas, vilket skedde tidigt i 
höstas. Eftersom felet uppdagades under avtalad garantitid, belastas  
entreprenören för kostnaden. Besiktning av arbetet kommer att ske först i  
samband med garantibesiktningen 2023.

Sista dagarna i augusti rapporterades råttbesök i källaren i P5. Föreningens 
fastighetstekniker kontaktade omgående Anticimex, som vid sitt besök några 
dagar senare kunde konstatera råttspillning på ett flertal ställen i gångarna 
mellan källarförråden samt en del hål i och vid golv. Anticimex lade ut råttgift 
och vid återbesök 7 oktober konstaterades att inga råttor smakat på giftet. 
Högst sannolikt finns alltså inga råttor längre i källaren.  

Anticimex slutsats var att råttor tagit sig in i källaren från sopsugrummet.  
Vår fastighetstekniker har nu tätat hål i källaren med hönsnät och betong,  
en beprövad metod för att täppa till hål. Därefter har Anticimex sanerat  
sopsugrummet samt angränsande utrymmen.

Råttor bör nu vara utestängda från källaren i P5, men om råttspillning eller 
råttor dyker upp i något av våra andra hus så kontakta Åkerlunds Fastighets-
service på direkten. Alla medlemmar som har förråd i källaren uppmanas  
även att kolla sina tillhörigheter. Om något blivit förorenat eller nedsmutsat  
är rekommendationen att tvätta eller göra sig av med sakerna.

Under 2021 har arbetet med uppmärkning och 
inventering av vind- och källarförråd fortsatt.  
Syftet med detta är att skapa en förteckning över 
alla förråd så att det finns en bra översikt.  
Nästan alla boende i föreningen har nu lämnat 
information om sina nya förrådsnummer vilket  
gör att styrelsen kan påbörja sista fasen av arbetet 
och slutföra själva förteckningen. 

Ja, det kan låta konstigt och det är många i föreningen som har reagerat och 
kontaktat styrelsen. Så här förklarade Håkan, vår trädgårdsmästare, det: 

”Då växterna har ett tätt bladverk rinner regnvattnet till stor del utanför  
rabatten om det inte regnar mer än 6 timmar. Därför vattnar vi när vi inte vet 
hur länge och hur mycket det kommer att regna. Just på hösten behöver växterna 
bygga upp rotsystem och samla kraft inför vintern så att dom kan gå starka in i 
nästa växtsäsong.” 

Brf Reimer - oktober 2021



Styrelsen i Brf Reimer säger hej!

Dags att presentera nuvarande styrelsen. Några ledamöter har varit med  
sen tidigare och några är nya på sitt uppdrag. Här kan du läsa lite kort om  
de boende som sitter i styrelsen samt hur arbetet är organiserat.

Vad gör styrelsen?
Styrelsen i vår bostadsrättsförening har som alla styrelser i ekonomiska  
föreningar ansvar för föreningens organisation och förvaltning av dess  
angelägenheter. Ekonomi och fastighetsunderhåll är huvudfokus för  
styrelsearbetet.

Underhållsplan upprättas på grundval av underhålls- och reparationsbehov,  
som framkommer vid syn av fastigheten två gånger per år. Syn av föreningens 
mark och park sker höst respektive vår, varje år. Underhållsplanen ligger i sin  
tur till grund för både kort- och långsiktig budget. Budget styr avgiftsuttag  
eller annat finansieringssätt.

Kontakt med styrelsen?
Om du önskar komma i kontakt med styrelsen gällande förslag eller idéer  
på någon del av föreningens förvaltning, se kontaktuppgifter till styrelsen  
på anslagstavlor i entréer.  
 
Om något inte fungerar eller du vill rapportera om någon händelse, skicka  
mail till styrelsen på brfreimer@gmail.com. Självklart kan du även kontakta 
Åkerlunds Fastighetsservice på måndagar och torsdagar då de bemannar  
expeditionen, alternativt lägga en lapp i brevlådan på expeditionen.

Vill du veta mer om styrelsearbetet? Kontakta gärna vår ordförande!

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  
styrelseledamot och ordförande. 

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 andra-
handsuthyrningar och överlåtelser.

Christer Tennstedt, P4
Vi flyttade hit för tre 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 mitt i huvudstaden, tror dom 
det inte är sant. Jag hoppas som datanörd, 
byggforskare och med min långa livserfa-
renhet kunna bidra som fastighetsansvarig 
i styrelsen.

Hur fungerar det rent praktiskt?
Styrelsen har inom sig fördelat arbetsuppgifter på 
följande sätt.
 
Fastighet – som innefattar bl a upphandling, kon-
traktering och övervaktning av entreprenadarbete.  
 
Mark & park – i vilket ingår kontakt med vårt 
trädgårdsskötselföretag och övervakning av deras 
arbete samt genomgång av trädgårdsavtalet. 
 
Ekonomi – övervakning av kontering, kassaflöde 
och avskrivningar, fakturakontroll, hantering av 
lån och amorteringar samt förhandlingar med 
banker.
 
Administration – handläggning av medlems- 
ärenden (överlåtelser och ansökningar om  
uthyrning), protokollföring m.m. 
 
Medlemsinformation – skriva och utge Pokal-
bladet, uppdatera föreningens hemsida och skriva 
medlemsinformation.

Styrelsen håller protokollförda sammanträden en 
gång per månad. Det verkliga styrelsearbetet sker 
mellan sammanträden.



Lisa Granberg Gille, P5
Jag och min familj är Reimers-bor sedan 
fyra år och tycker som många andra att 
det är en helt magisk plats att bo på.  
I styrelsen är jag ansvarig för medlems- 
information, vilket innefattar allt från 
aviseringar, hemsida och information i 
våra entréer till Pokalbladet som du läser 
i detta nu.

Claes Prentius, P3
Jag och min sambo har snart bott 8 år  
här på Reimersholme och trivs utmärkt 
på ön. Jag arbetar på Statens Skolverk som 
Scrummaster som innebär att jag leder 
arbetet för ett gäng systemutvecklare i 
arbete med att bl.a förbättra och utveckla 
webbplatser och infrastruktur. Jag är  
deltidspensionär och gillar att röra på mig, 
springa, cykla eller ta låååånga promenader 
runt Stockholm, som längst har jag gått 
76000 steg under en dag. I styrelsen hade 
jag tänkt att engagera mig i att få till en 
uppdaterad och bättre bredbandslösning 
med Ownit.

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.

Ann-Sofie Aspling, P3
Precis som Annika är jag född och upp-
vuxen på Pokalvägen. Jag bor till och med 
kvar i samma hus som mitt föräldrahem 
låg i. Har endast haft en kort sejour i en 
etta i P4. Det fanns en tid som jag faktiskt 
försökte komma härifrån, för att vidga 
mina boendevyer, men fann raskt att inget 
kan mäta sig med Reimersholme. Jag är 
ny i styrelsen för i år med ansvar för park 
och mark. Jag är även sammankallande för 
utemiljögruppen. Har ni några frågor som 
rör vår utemiljö, är det mig ni ska vända er 
till. Jag har ett stort intresse för miljöfrågor 
och hoppas att lära mig mycket om vår 
flora och fauna. Till vardags är jag grafisk 
formgivare och har drivit eget i över 15 år.

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

Föreningen anlitar Åkerlunds Fastighets-
service för fastighetsförvaltning och  
fastighetsskötsel. Du kan komma i kontakt 
med dem på expeditionen som ligger på 
bottenvåningen på Pokalvägen 6.

Expeditionen är bemannad:
Måndagar klockan 17–19
Torsdagar klockan 07–09

Styrelsen önskar alla en härlig höst!



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

Värmeinjusteringen klar!

Värmeinjusteringen är slutförd när ni läser detta. Den har i stort sett gått  
enligt plan, trots att vi var tvungna att tidigarelägga starten någon vecka. 
Bakgrunden till detta stora jobb är ju att vår bostadsrättsförening har haft 
en ovanligt hög energiförbrukning. Fönsterbyte och radiatorinjustering med 
termostatventiler är ett led i planen att sänka denna.

Uppvärmningen av lägenheterna fungerar så att radiatorerna börjar att värma 
när utetemperaturen går under 18 grader. Vid en utetemperatur på 15 grader 
skickar värmecentralen ut ca 30 gradigt vatten till radiatorerna. Först då  
känns de varma. Vid utetemperaturen 0 grader är det ca 45 gradigt för att  
sluta vid 60 grader om det skulle någonsin hända mer att det blir så kallt. 
Dessa inställningar kommer att optimeras i vinter beroende på vad mätningar  
kommer att visa.

Under arbetets gång, då även värmefotografering utfördes, upptäcktes också 
att många tätningslister runt balkongdörren har torkat och inte håller tätt.  
(Se termobild på dörrkarmen till höger. Blått är kallt och orange varmt).  
Tätningslister är bostadsrättshavaren ansvar, men vi i styrelsen tänker  
inhandla tjänsten att byta ut listerna och sedan debitera brh. Ny tätning  
innebär också ökad komfort.

Ventiler ovan fönster
För er som tycker att det drar från ventilerna ovanför fönstren så går det att  
minska luftflödet. Normalt ger en förskjutning av hela ventilen åt höger  
mindre flöde. Jag har upptäckt att en del ventiler är monterade tvärt om –  
höger ger mer friskluft. Man kan ta bort det perforerade skyddet för att 
kontrollera. Normalt känns det också skillnad om man känner med handen 
framför ventilen. Med borttaget skydd ser det ut som bilderna till vänster. 

Om man tar ner skyddet över ventilen kan man passa på att rengöra filtret i 
ljummet vatten och lite diskmedel. (Det skall bara vara ett filter i varje skydd!)
Man får absolut inte tejpa för ventilen. Det kan rubba både värmebalansen och 
ventilationen i hela huset. Det kan dessutom orsaka fuktskador i lägenheten.

För lägenheter med öppenspis måste spjället stängas efter varje användning. 
Om spjället lämnas öppet efter att glöden svalnat så går mycket värme ut 
genom skorstenen.

Radiatorventiler på elementen 
Vi uppmanar också alla boende att vara uppmärksamma på eventuella läckor 
vid elementen. Några dåliga radiatorer har upptäckts vid ventilbytet. Dessa har 
tagits bort och nya är beställda. Tyvärr är det minst 8 veckors leveranstid  
i rådande läge.

Det återstår ett tjugotal lägenheter där vi antingen inte fick tillträde eller inte 
kom åt radiatorerna på grund av möbler som inte var flyttade för att ge plats  
åt montörerna. En del radiatorer var också inbyggda med platsbyggda element-
skydd som omöjliggjorde byte av ventiler. 

Resultatet blir att målet med ökad komfort och lägre energiförbrukning inte 
riktigt kommer att uppnås än. Vi måste komma åt dessa lägenheter.

Radiatorventiler på elementen  
fungerar enligt nedan bild.

Varje delstreck över 2:an motsvarar 1 grad.
Tänk på att om ratten sitter bakom en tjock  
gardin, en soffa eller ett radiatorskydd så blir  
rumstemperaturen lägre.

Termobild som visar var balkongdörr släpper in kyla.

Öppen ventil

Stängd ventil


