
Årsstämman 2022

POKALBLADET

Efter några år med poströstning blev det äntligen möjlighet att hålla en normal, 
fysisk årsstämma i föreningen. Möteslokal var Åttingen i Brf Bränneriet. 
Intresset för mötet var mycket stort och det var precis så att lokalens storlek 
räckte till. Totalt var det 70 röstberättigade inklusive några fullmakter  
representerade. Traditionsenligt bjöds på wraps innan mötet för att också 
inbjuda till lite mingel och informella kontakter och diskussioner.  
 
De formella agendapunkterna avhandlades relativt fort men med diskussion 
runt representation på förtroendeposter. I samband med genomgång av 
verksamhetsberättelsen besvarade styrelsen några frågor. Kommunikation och 
engagemang från medlemmar diskuterades vilket senare i mötet resulterade i 
anmälan om intresse som suppleant i styrelsen och flera kandidater till valbe-
redningen anmälde sig. Samtliga dessa blev valda.

I behandling av inkomna motioner visade mötet stort engagemang. Vissa  
motioner diskuterades mer än andra. Meningsyttrande både för och emot 
förslag fick god plats. Röstning krävdes för avgörande av några motioner och 
differenser i röstetal var små.  Protokoll från årsmötet finns publicerad på 
föreningens hemsida. Styrelsen konstituerade sig direkt efter stämman.
Bengt Euren, Ordförande
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Mer plats för cyklar

Har du en öppen spis hemma?

Som ett steg i att göra mer plats för alla våra cyklar 
har cykelförrådet i P6 efter sommaren utökats  
med ett inre rum. Passa gärna på att rensa i cykel-
förrådet, så frigör vi förhoppningsvis bra med yta.

Vid 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 därför absolut förbjudet att elda i öppna 
spisen vid strömavbrott.

Valberedningens plan för hösten

Valberedningens huvuduppgift är att se till att föreningens styrelse har aktiva 
ledamöter och att den fungerar. Valberedningen föreslår ledamöter och supple-
anter för beslut på föreningens årsmöte.

En förutsättning för ett bra resultat är att vi i valberedningen känner er boende. 
Under hösten kommer vi därför kontakta samtliga medlemmar för att få en 
uppfattning om nya och äldre medlemmars kompetens och intresse att bidra till 
föreningens arbete. Vi kommer att utarbeta formerna för detta vid vårt nästa 
möte i början av oktober och hoppas ha nått er alla vid årets slut. Välkomna 
också att kontakta oss, direkt eller via lapp till expeditionen.
För valberedningen, Ingela

Brf Reimers valberedning 2022–2023 består av följande medlemmar:
Eva Britt Henmark, P3
Benigna Polonyi, P3
Mattias Rindberg, P3
Katarina Wilk Lindh, P3
Anders Karlsson, P5
Ingela Berggren (sammankallande), P6



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 på någon del av 
föreningens förvaltning, om något inte fungerar eller om du vill rapportera om 
en 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 valberedningen på  
brfreimer@gmail.com.

Bengt Eurén
Jag har bott på Reimersholme i Brf 
Mälaren med Anita sedan 1975. Är sedan 
2008 också medlem i styrelsen i den 
föreningen. Ser det viktigt att säkerställa 
en långsiktig och hållbar underhålls- och 
ekonomisk utveckling i föreningen.  
Bevara vår unika boendemiljö. Bidraga 
till en öppen och tydlig kommunikation 
för att fortsätta utveckling och förhopp-
ningsvis förenkling av förvaltningen. 
Medverka till samarbete och samordning 
mellan bostadsrättsföreningarna på  
Reimersholme.

Cecilia Wolrath Ekenbäck, P6
Jag är suppleant i styrelsen och tycker att 
det är jättekul att få slussas in i det viktiga 
arbete som styrelsen gör för oss alla som 
bor i föreningen. Min familj bor sedan 
2008 på Reimers och jag är så glad att  
våra barn får växa upp i denna otroliga 
miljö. Det är som Bullerbyn i stan.

Ulla Hansson, P6
Jag flyttade till Pokalvägen för 17 år sen 
och har nyss flyttat till lägenhet nr 2 i vår 
fina förening. Har svårt att tänka mig att 
bo någon annanstans än på Reimersholme.  
Jag är sekreterare i styrelsen samt  
administrerar andrahandsuthyrningar  
och överlåtelser.

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 Pokalbla-
det, uppdatera föreningens hemsida samt skriva 
och avisera medlemsinformation.

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



Petter Wigell, P3
Jag flyttade till Reimersholme för 15 år 
sedan och har bott på Pokalvägen i dryga 
tio. Har suttit i styrelsen ett par år nu med 
ansvar för ekonomifrågorna. En viktig 
uppgift framöver i dessa tider blir att förstå 
hur inflation, ränteökningar med mera 
påverkar vår ekonomi och säkerställa att  
vi har utrymme för att göra nödvändiga  
investeringar i våra fastigheter och mark. 
På fritiden syns jag nog oftast med 
löparkläderna på. Favoritrundorna är 
Långholmen eller Årstaviken runt.  

Lisa Granberg Gille, P5
Reimersbo sedan fem år tillbaka då jag 
och min familj (Andreas, Allan, Maj  
och katten Supermercat) flyttade hit till  
underbara Pokalvägen. Engagerad i styrel-
sen sedan 2019 och ansvarig för med-
lemsinformation, dvs aviseringar, hemsida, 
entréer och Pokalbladet. Mitt mål är att 
all information ska vara tydlig, enkel att 
förstå och trevlig för ögat att titta på.

Annika Steberg, P3
Fastigheten, föreningens allra största till-
gång, sätter ramarna för ekonomin. Idag 
är vår ekonomi ansträngd av flera skäl, 
och därför ser jag som mitt största ansvar 
att högprioritera kostnader för fastighe-
tens underhåll och förbättringar. Helst 
skulle jag se att amorteringar på lån följde 
avskrivningar av de investeringar som 
lånefinansierats, för att kunna säkerställa 
utrymme för lån till stambyte som väntar 
på 40-talet. I ett kortare perspektiv är fo-
kus att hålla en likviditet som klarar både 
fasta, planerade och oförutsedda kostna-
der. Mitt fokus är alltså stabil ekonomi för 
kommande generationers medlemmar.

Christer Tennstedt, P4
Vi flyttade hit för fyra år sedan. Vilken kick 
att komma till Reimersholme! Naturen, 
djurlivet och utsikten. Det bästa med 
Stockholm utan dess nackdelar. När vi 
berättar för våra vänner att vi badar 100 
meter från porten mitt i huvudstaden, 
tror dom inte det är sant. Jag hoppas som 
datanörd, byggforskare och med min 
långa livserfarenhet kunna bidra i styrel-
searbetet som fastighetsansvarig.

Ann-Sofie Aspling, P3
Nu har det gått ett år sedan jag blev invald 
i styrelsen som park- och markansvarig, 
vilket har varit ett lärorikt år. Bor tillsam-
mans med valpen Hjördis som är 4,5  
månader gammal. Har tidigare bott ihop 
med Bibbi och Boris, två omplaceringar 
som farit illa tidigare i livet. Valp är helt 
nytt för mig och jätteroligt! Till vardags 
jobbar jag som grafisk formgivare och har 
gått från att driva eget till frilans i gigg- 
ekonomin. Jag är född och uppvuxen på 
Reimers. Jag är också sammankallande 
för utemiljögruppen som tyvärr mer eller 
mindre gick i graven under pandemin.  
Nu verkar det helt omöjligt att få någon 
att engagera sig. Kom igen nu och visa att 
jag har fel! Har ni några frågor som rör vår 
utemiljö, är det mig ni ska vända er till.

Lena Lindborg, HSB
Jag har vuxit upp på Reimersholme och 
bor nu i brf Bränneriet. Mina huvudsakliga 
uppgifter är att ägna mig åt stadge-och 
policyfrågor men jag är också en länk 
mellan föreningen och HSB Stockholm.



Biodling på Reimersholme

I början av året startade en ny biodlargrupp med totalt sju deltagare från två 
BRF:er på ön. Det huvudsakliga syftet med biodlingen är att uppmärksamma 
frågor om hållbarhet och natur, att bidra till pollineringen i närområdet och 
att producera honung. Den tidiga våren ägnades åt teori- och praktikkurs 
tillsammans med Lotta Fabricius Kristiansen, projektledare för Svenska bin, 
biodlare, folkbildare och forskningsassistent på SLU. En del materialinköp var 
nödvändiga, men gruppen fick också överta mycket av den utrustning som 
den tidigare biodlargruppen på Reimersholme lämnat efter sig. Ett avgörande 
moment ägde rum i maj, då gruppen slutligen fick klartecken av Stockholms 
stad för så kallad brukarmedverkan, ett initiativ som ger stockholmare möj-
lighet till delaktighet och skötsel av stadens gemensamma mark. Efter att den 
planerade uppställningsplatsen iordningställts kunde bina sedan flytta in i sina 
nya kupor i mitten av maj. Kuporna står i Ekoparken, strax intill det så kallade 
Industrimonumentet.  

Redan en vecka efter att bina kommit på plats ställdes gruppen inför sitt 
första eldprov, då ett av samhällena svärmade. Det är binas naturliga instinkt 
att föröka sig som ligger bakom en svärmning, och det tar sig uttryck i att 
drottningen i sällskap av en stor mängd bin flyttar ut ur kupan och börjar leta 
efter ett nytt ställe att bosätta sig på. Med hjälp av biodlarkollegan Tomas från 
Långholmen lyckades svärmen omhändertas, och gruppen var en nyttig erfa-
renhet rikare. De följande månaderna har sedan ägnats åt att följa de två sam-
hällena under lite lugnare omständigheter. Samhället som svärmade har ägnat 
sommaren åt att hämta sig, medan det andra samhället genomgående har varit 

starkt och producerat mycket honung. Detta visade 
sig tydligt när det i augusti var dags för den första 
skattningen, det vill säga när de honungsfyllda 
ramarna tas ur kuporna. I stort sett all honung som 
kunde skördas kom från det starka samhället.

Eftersom gruppen består av sju personer räckte årets 
honungsskörd framför allt för att delas upp mellan 
medlemmarna. Först nästa år kan det bli aktuellt 
att erbjuda honung till försäljning, då säsongen blir 
längre och gruppen också är lite varmare i kläderna 
— i år har varje moment gjorts för första gången 
och därför också tagit längre tid. Nu under septem-
ber månad är det dags för invintring och bina ska 
sedan lämnas ifred fram till nästa vår, då det åter är 
dags för en ny säsong och nya erfarenheter.

Lars Nordgren

För Reimersholme Biodling: Lisa Bernestål,  
Ulrika Gunnarsson Östling, Lars Nordgren och 
Kajsa Olofsson Locatelli (BRF Reimer) samt  
Anna Danielsen, Filippa Myrbäck och Alexander 
Zoghi Scott (BRF Bränneriet)



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

Vad ska vi göra vid VMA?

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett 
varningssystem som används vid olyckor, allvarliga 
händelser och störningar i viktiga samhällsfunktio-
ner. Då vi har haft en del incidenter i närområdet, 
senast vid branden i Färgfabriken då vi bara var ett 
tiotals meter från att få in giftig rök i fastigheterna 
via ventilationen, vill styrelsen påminna om vad 
man skall göra vid VMA.

--> gå inomhus
--> stäng alla dörrar, fönster och  
      om möjligt ventilation
--> lyssna på Sveriges Radio P4,  
      se på tv eller text-tv
--> ta del av information på msb.se

Om det gäller giftig rök eller andra luftföroreningar 
så skall man gå upp på vinden och kolla att venti-
lationen är avstängd. Avstängningen sitter normalt 
innanför dörren från trapphuset till vinden, se bild. 
Ett undantag finns i P3, där den kommer att sitta  
innanför ytterligare en dörr på vinden. 

Det är viktigt att vi inte förlitar oss på husvärdarna 
(eller fastighetsansvarig) vid sådana tillfällen, då de 
kan vara bortresta. Det är varje lägenhetsinnehava-
res ansvar att se till att avstängningen genomförs och 
därefter igångsättning efter att faran är över.

Styrelsen önskar alla en härlig höst!

VMA sänds ut via Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges Television, Sveriges 
Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9. VMA kan också skickas ut som 
sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det här systemet har 
använts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio 
och tv. Systemet positionerar de mobiltelefoner som befinner sig i området  
och du behöver inte anmäla ditt nummer någonstans för att få meddelanden.

Som tidigare nämnt i detta Pokalblad gäller det att inte elda i öppna spisar  
när ventilationen är avstängd. Kontakta gärna styrelsen om du har några 
frågor eller funderingar!

Så väljer du rätt påse till dina sopor

För att undvika skador på rörledningarna i sopsugen måste vi använda rätt 
sorts påsar. Det måste vara tillräckligt hållbara plastpåsar som också bara fylls 
till ca två tredjedelar och som kan förslutas ordentligt. Detaljhandeln har  
introducerat papperspåsar vid försäljning av potatis, rotsaker frukt och grönt 
etc. Dessa skall inte användas för att slänga hushållssopor i sopsugen även om 
det står avfallspåse i tryck på påsen. Tänk på att påsen färdas med ca 30 km 
i timmen i transportrören. En papperspåse blir inte försluten tillräckligt, den 
öppnar sig eller går sönder och soporna sprids i rörledningarna. Detta blir till 
slut ansamlingar som förorsakar stopp i rörledningarna. Det blir även lakvatten 
av blöta sopor som orsakar korrosion och rostskador i ledningarna.

Vår sopsug startades 1980 och vi måste alla se till att bara slänga hushållssopor i 
väl förslutna plastpåsar för att säkerställa minimalt slitage och god funktionalitet 
för många år framåt i tiden. Vi skall om drygt ett år kunna hantera också mat- 
avfall i sopsugen så snart som anläggningen för sopsortering i Högdalen är färdig.

Styrelsen Sopsug på Reimersholme


