
Jul på ingång

POKALBLADET

Nu närmar sig julen med stormsteg. Därför har vi samlat några jultips nedan.

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  
hemma? 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

Övernattande gäster?
Om du har bokat någon av våra gästlägenheter, glöm inte att kvittera ut  
nyckel under expeditionens öppettider.

Expeditionens öppettider under jul, nyår och trettondagshelg
Måndag 20/12 klockan 17:00–19:00
Torsdag 23/12 klockan 07:00–09:00
Måndag 27/12 klockan 17:00–19:00
Torsdag 30/12 klockan 07:00–09:00
Måndag 3/1 klockan 17:00–19:00
Expeditionen håller stängt trettondagsafton 6/1.

När du tröttnat på barr
Julgranar som gjort sitt kan som vanligt läggas vid vår föreningsgran vid  
Diana-statyn, så tar föreningen hand om dem efter tjugondag Knut.
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Inventering vind- och källarförråd fortsätter

Ute är det nya inne!

Bakgrund & syfte
Under 2021 har en omfattande inventering av vind-och källarförråd genom-
förts. Sättet att numrera förråden har förändrats och nya skyltar enligt det 
nya systemet har monterats på samtliga förrådsdörrar. I samband med detta 
har samtliga bostadsrättsinnehavare fått uppge vilka förråd som används av 
respektive bostadsrätt. 

Syftet med arbetet har varit att skapa en förteckning över alla förråd men även 
att frigöra de förråd som ingen brukar. När detta arbete står klart är målet att 
alla lägenheter ska ha 1 stort förråd samt 1 litet (potatisförråd). I bostadsrätts-
föreningens förteckning kommer dessa förråd kopplas till respektive  
lägenhetsnummer.

Nästa steg
De förråd som ingen brukar (enligt inhämtade uppgifter från alla bostadsrätt-
sinnehavare) kommer att tömmas och eventuellt innehåll kommer att slängas. 
Berörda förråd kommer under vecka 49 förses med en lapp på dörren med 
information om tömningen. Tömningen är planerad att ske 13 juni 2022  
(om sex månader).

Vid frågor kontakta styrelsen på brfreimer@gmail.com.

Några av er kanske har reagerat på att våra ute-
möbler inte blivit klädda i presenning i år? Som 
ny ansvarig av park & mark hade jag en känsla av 
att möblerna mår bättre utan att bli övertäckta, då 
fukt samlas och mögel kan uppstå. Konsulterade 
kunniga personer i frågan och fick detta bekräftat. 
Borden är således tillgängliga och kan användas 
året om! Hälsningar, Ann-Sofie (park & mark)



Almen vid åsnetrappan

Äntligen framgång vad gäller den döda almen i 
sluttningen ned mot Pokalparken. Nu är den  
rödmarkerad också! Det tog en faslig tid att få tag 
på någon som ville hjälpa oss att ta tag i problemet. 

Efter att ha mailat, ringt och till och med varit på 
folk på LinkedIn kom jag äntligen kontakt med 
rätt person på Stockholm Stad som bekräftar att  
de har koll på den. Den kommer att tas ned,  
förmodligen senvinter, tidig vår 2022. Hälsningar, 
Ann-Sofie (park & mark)

Var slänger och återvinner vi vad?

Stopp i sopnedkasten och felsortering i grovsoprummet belastar föreningens 
ekonomi med dyra och onödiga kostnader, så låt oss hjälpas åt att sortera rätt. 

Sopnedkast
Här slängs endast hushållssopor, i en väl försluten påse.

Återvinningsstationen, Reimersholmsgatan
Här slängs hushållets förpackningar (kartong, glas, plast, metall) och tidningar. 
På www.ftiab.se kan du se aktuella tider för tömning av återvinningsstationen, 
samt göra felanmälan om stationen är full och behöver en extra tömning.

Grovsoprummet i P3
Här slängs saker enligt anvisningar över respektive kärl. Ofta slängs 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.

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 damm-
sugare, micro, kyl/frys, tv, stationär dator, bild-
skärm, dvd-spelare, högtalare etc.

Grovsopor 
Ok att slänga: porslin, textilier, trä, metall, krukor, 
trasiga leksaker (ej elektronik) och mindre möbler. 

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

Lampor & batterier 
Lågenergilampor slängs 
i separat behållare.



Extra föreningsstämma & informationsmöte

Har du en öppen spis hemma?

God jul & gott nytt år

Torsdag 10 februari kommer vi att kalla er medlemmar till extra förenings-
stämma samt bjuda in till informationsmöte.

Vid ordinarie årsstämma i juni 2021, som genomfördes med poströstning, 
presenterades motion om höjda parkeringsavgifter. Styrelsen föreslog bifall 
till motionen. Fler än 10% av röstberättigade röstade för avslag på styrelsens 
förslag. Därför hänvisar styrelsen motionen till beslut vid en fysisk förenings-
stämma.

Under två år i rad har vi varit förhindrade att hålla fysisk årsstämma.  
Efter den extra stämman vill därför styrelsen ta tillfället i akt att rapportera 
om större åtgärder och händelser under 2021 samt informera om planer för  
kommande år.

Efter strömavbrottet för en månad sen kände jag röklukt i lägenheten.  
Jag tänkte att det kanske kom från öppna spisen nu när ventilationen inte  
fungerade. Efter cirka en halv timme var lukten hemsk. Jag ringde på hos 
alla fyrarummare och ju högre upp jag kom så tilltog röken. En lägenhet var 
rökfylld. Det är möjligt att den lägenheten måste saneras då det fortfarande 
luktar rök där. Det hade kunnat sluta riktigt illa. Någon hade tydligen eldat 
under strömavbrottet!

Under strömavbrott fungerar ej rökgasfläkten som skall se till att giftiga gaser 
från eldning i öppna spisen inte tränger in i de andra lägenheterna. Det är 
kanske inte alla som känner till detta. I en villa tex så sker detta med självdrag. 
Det är absolut förbjudet att elda i öppna spisen vid strömavbrott.

Stäng spjället när ni inte eldar i spisen. Det sparar energi och minskar risken 
för att något liknande skall inträffa igen. Kontrollera även brandvarnaren i 
lägenheten. Hälsningar, Christer (fastighetsansvarig)

Styrelsen önskar alla en fin julledighet.

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

Låt oss hoppas på fler krispiga vinterdagar!


