
Årsstämma 31 maj

Vårstädning

POKALBLADET

Äntligen får vi återigen möjlighet att hålla en fysisk stämma! Årsstämman 
2022 kommer att hållas tisdag 31 maj i Åttingen, Reimersholmsgatan 45.  
I kallelsen som skickas ut separat kommer dagordning samt tidpunkt för  
mötet, men boka gärna in dagen i kalendern redan nu.

Under årsmötet röstas personer till styrelsen och valberedningen fram och  
nu behövs det fler som vill engagera sig. Om du är intresserad av att vara med, 
eller kanske nyfiken på att veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen,  
hör gärna av dig till brfreimer@gmail.com eller till valberedningen, vars  
uppgifter du hittar på informationstavlorna i våra entréer.

Mellan den 2–16 maj kommer föreningens årliga 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. Inte heller bildäck. Viktigt  
att detta följs då vi annars åker på kostsamma extraavgifter. Prylar som står 
lösa i allmänna ytor kommer vid detta tillfälle även att slängas av Åkerlunds.

Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparas i ett förråd. 
Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.

Brf Reimer - april 2022

Hur fungerar egentligen våra sopnedkast?

Vill du vara med och göra skillnad?

Alla hushåll på Reimersholme är anslutna till ett sopsugssystem, som innebär 
att soporna sugs iväg till en uppsamlingscentral på ön. Brf Reimer är tillsam-
mans med vår holmes fyra övriga bostadsrättsföreningar och ett fastighetsbolag 
medlemmar i den samfällighet som äger sopsugen. Kostnad för anläggningens 
drift och underhåll delas mellan medlemmarna enligt andelstal. 

Hur funkar det?
Hushållssopor som slängs i sopnedkast, hamnar i husets sopventilrum. Därifrån 
går ett anslutningsrör till ett av många huvudrör, genom vilket hushålls- 
soporna fraktas till containers i en terminalbyggnad. Därifrån hämtas soporna 
för vidare transport till Högdalenverket. 

Vad får man slänga?
Hushållssopor ska slängas i en väl försluten påse och inte större än att den  
med lätthet går in i sopnedkastet. Sopsugssystemet är känsligt och kostsamma 
stopp har inträffat – oftast beroende på pizzakartonger och andra föremål 
som varit för stora och fastnat. Även glas och metall skadar rörens insida, och 
vätska som ansamlas förhindrar transporten av sopor till terminalen.

Livslängd
Sopsuganläggningen byggdes under 80-talet och 
anläggningens rör beräknas ha en livslängd på 60 
år, vilket innebär att 60% av den tiden nu ligger 
bakom oss. Byte av skadade delar av rör leder till 
enorma kostnader och det är därför jätteviktigt 
att vi aldrig kastar glas och metall i våra sopned-
kast. Om vi sköter oss, håller anläggningens rör 
förhoppningsvis ytterligare 20 år.



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

Relining av avloppstammar under bottenplatta i P5, P3, P4

Nu nalkas grill-säsongen!

Användning av el från lägenhet Besök på våra tak

I samband med en vattenskada i källarutrymme i P6 sommaren 2020  
upptäcktes att avloppsstammar under bottenplatta uppvisade allvarliga skador 
med överhängande risk för läckage av avloppsvatten. Avloppstammarna med 
stickledningar var lika gamla som föreningens hus, som uppfördes 1944.  
 
I P6 lagades avloppstammarna med s.k. relining, där ett plastmaterial förs in 
som en strumpa i avloppsstammen, härdas och på så sätt bildar ett rör i rör. 
Inte oväntat var motsvarande avloppsstammar och stickledningar i övriga 
hus av samma ålder. Rören filmades och uppvisade så dålig kvalitet att åtgärd 
borde vidtas inom tre år. 

Styrelsen har därför beslutat att låta genomföra relining av avloppsstammar 
under bottenplatta i P5, P3 och P4 och har tagit in anbud från tre entreprenörer 
inriktade på reliningarbete. Styrelsen avböjer ett av anbuden och kommer att 
ta in anbud från ett fjärde företag, innan entreprenör väljs. Arbetet planeras 
att utföras under 2022. Styrelsen återkommer med detaljerad information om 
arbetet och tidplan till boende i berörda hus.

Många i föreningen är flitiga användare av den fasta murgrillen i Pokalparken. 
Men för er som är nya medlemmar, alternativt vill fräscha upp minnet kring 
hur grillen fungerar, kommer här några grill-tips.

Vi ser gärna att ni använder murgrillen istället för klot- och engångsgrillar.
Detta dels på grund av brandrisken, dels därför att vår fina gräsmatta förstörs 
av engångsgrillarna. Men även för att en gemensam grill kan vara ett utmärkt 
tillfälle att lära känna nya grannar och samsas om den perfekta glöden!

• Kontrollera först och främst vad som gäller vid eventuellt eldningsförbud. 
Läs mer på: https://www.storstockholm.brand.se/

• Välj gärna kol och briketter som är märka med FSC (Forest Stewardship 
Council), den kommer från skogsbruk som är ansvarsfullt skötta. Det är inte 
tillåtet att elda med andra material i grillen, som exempelvis ved.

• Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Om en brand bryter ut, ring 112 och  
larma räddningstjänsten. Brandsläckare finns i tvättstugorna. Närmsta vatten- 
utkastare finns på P6 norra gavel.

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

Det är absolut förbjudet att använda el från lägenhet 
till bil eller annan elförbrukande egendom utanför 
föreningens hus. Detta på grund av risk för över-
hettning i kabel från stigarledning i trapphuset till 
lägenhetens elcentral. Överträdelse innebär brand-
risk och medlemmen kommer att hållas ansvarig 
för eventuella skador på egendom eller person.

Flera boende har senaste månaderna noterat att 
det är ungdomar som via piskbalkonger klättrat 
ut på taken på våra hus. Att detta är farligt är ju 
ingen nyhet, men kan vara bra för alla föräldrar i 
vår förening att känna till att detta förekommer.

Styrelsen önskar alla en fin vår.


