POKALBLADET
Brf Reimer - juni 2022

Den blomstertid nu kommer
Vilken grönska vi kan njuta av nu på vår fina ö. Med anledningen av all
denna prakt bjuder detta nummer av Pokalbladet på information, foton och
kuriosa som rör just vår mark och park.
Hälsning från Ann-Sofie Aspling,
park- och markansvarig i styrelsen brf Reimer
Hej alla grannar! Jag har nu suttit ett år på posten som park- och markansvarig, vilket har varit ett lärorikt år för mig som är intresserad och road
av djur och natur, men inte har haft så mycket kunskap från början. Under
året har jag lärt mig massor. Framförallt av Håkan Johansson, vår trädgårdsmästare, men också genom att träffa och prata med andra entreprenörer.
Håkan gör ett alldeles ypperligt jobb för oss. Är man inte insatt, kanske
man tror att det inte är så mycket att göra, men jag lovar, det är det!
Kjell Johanssons Trädgårdsservice gör ett enastående jobb och är också en
bra rådgivare.
Park- och marksyn
Under året har jag träffat ett antal arborister som samtliga berömt våra vackra
stora träd och mark. Speciellt våra gigantiska almar som (peppar, peppar) än så
länge klarat sig från almsjuka. Vi har inga överhängande faror vad någon kan
se. Vad som behöver göras är ganska små åtgärder vad gäller att ta ned en del
döda grenar och liknande. En del träd som inte utgör någon fara om de skulle
falla kan man också låta självdö, i enhetlighet med naturens gång. Det blir en
bra bostad för insekter och kryp.
Vår vackra ståtliga lönn i mitten på gräsmattan i Pokalparken mår dessvärre
inte bra. Arborist har tittat men kan inte helt säga vad som är fel. Det finns
ingen riktig sjuka att upptäcka, men det kan vara någon form av svampangrepp. Tittar man närmare på hur rötterna har rört sig så ser man att de har
vridit sig om varandra och på så sätt kanske strypt sin näringstillförsel. Detta
är dock endast hypoteser. Med anledning av trädets status så ber vi samtliga
att låta lönnen vara i fred och inte pilla bort barken.
Vi i styrelsen funderar fortfarande på vad som är bäst att göra, men troligtvis
kommer vi att sätta upp någon form av staket eller skydd, så att den får leva så
länge den kan. Vi ska göra en mer fullständig kontroll av vårt trädbestånd i juni.

Trädgårdsmästare Håkan Johansson och Annika Steberg från Styrelsen.

Pokalparkens lekplats
Vid den årliga lekparksbesiktningen fick Pokalparken även i år med beröm godkänt. Den är
mycket välskött enligt Stefan Svensson från
Ackurata Lekplatsbesiktning. Besiktningen innebär
att alla lekredskap, såsom gungor, sandlåda och
klätterställning, granskas för att se att de uppfyller
alla krav. Även fallskyddet under gungorna som
ska fungera stötdämpande kontrolleras. Så lek på,
stora som små!

Reimersholmsrosen - trivs och frodas
Rosen har äntligen funnit sin plats och verkar trivas. Historien bakom den är att
en av våra medlemmar har en god vän, vars farföräldrar vid förra seklets början
hade sommarställe på en ö i Mälaren. Dit kunde de bara ta sig med egen båt. På
resan observerade de en vacker rosenbuske på Reimersholme. Troligtvis stod den
på holmens västra udde, där det på 1920-talet säkert fanns en del rester av täppor
och trädgårdar. Vid en överresa till Mälarön bestämde sig paret för att ta en
stickling från busken och den planterades sedan på sommarstället.
När sommarstället såldes togs sticklingar från den då uppväxta busken och
planterades vid vännens sommarhus på Österlen. Av detta skott har det blivit en
prunkande buske med vita rosor. Medlemmen fick vid sitt senaste besök hos
vännen veta att rosbusken kallas Reimersholmsrosen och fick så idén att återbörda
rosen till sitt ursprungsland. Stickling togs, planterades i kruka över vintern
och har sedan förvaltats i en odlingslott nedanför P4. Numera står den ovan
för den döda eken i trappan ned mot Reimersholmsgatan där kan beskådas av
förbipasserande medlemmar i vår förening.

Reimersholmsrosen

Kalas för bin
Rabatten med perenner utanför P4 har det varit
många olika åsikter om. Vissa tycker att det är fula
växter med enformig färg och andra tycker att det
är vackert. Det finns dock en tanke bakom valet av
växter. Dels är det satta växter som blommar vid
olika tillfällen och ännu bättre, bina älskar dem.

Två av föreningens planteringar som gör ögonen glada!

Våra blomrabatter
Några av er kanske har noterat att vi lagt ut grus på
östra sidan av P4 på höger sida om cykelstallet. Nej,
det är inte så vackert men jorden är så arm och grund
att inget får fäste där. Gruset blir finare när det fått
regna några gånger och dammet försvinner. Längre
fram kanske vi funderar ut en annan lösning.
Många av våra rabatter ser trista ut med mycket torr
jord. Håkan förklarar att det tar ett tag för nyplanterande växter att etablera sig, växa och buska till sig.
Men det går framåt! Framöver kommer vi att fylla
på med mer marktäckande växter så att intrycket
blir grönare och frodigare.

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

Dessa växter är planterade: Lavendel, Bolltistel,
Afghanperoviska, Rosenstav, Anemon, Salvia,
Kransveronica och Trädgårdsmynta.

Boende i P3 och P5 kan nu njuta av en ny, stor kruka,
likt den som står utanför P4, som förhoppningsvis
har fått fina blommor planterade när detta blad
kommer ut. Detta för att man ska slippa tänka på
den trista jord som inte går att göra mycket åt, vid
sidan av porten. Platsen är torr och varm, de växter
vi har kämpar för att etablera sig.
Även här kommer vi att plantera någon form av
marktäckare, detta sker tydligen bäst under hösten.
Mossflox, Hasselört eller blodnäva kan komma i
fråga. Så också utanför P5 under rosorna.

Måndagar klockan 17.00–19.00
Torsdagar klockan 07.00–09.00

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

Intresserad?
Jag söker fler i föreningen
som vill vara med i vår
utemiljögrupp. Det är
inte betungande och du
behövs! Hör gärna av
dig genom att mejla till
ann-sofie@asplingdesign.
com.
Vänliga hälsningar,
Ann-Sofie Aspling

Styrelsen önskar alla
en härlig sommar!

