
Snart är det jul igen!

POKALBLADET

Därför ägnar vi detta nummer åt lite matnyttig information kring saker  
som kan vara bra att tänka på inför stundande högtid. 

Expeditionens öppettider under jul, nyår och trettondagshelg
Måndag 19/12 klockan 17:00–19:00
Torsdag 22/12 klockan 07:00–09:00
Torsdag 29/12 klockan 07:00–09:00
Måndag 2/1 klockan 17:00–19:00
Torsdag 5/1 klockan 07:00–09:00
Expeditionen håller stängt annandag jul 26/12. 

Glöm inte brandvarnarna
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

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

Julgransplundring
Julgranar som gjort sitt kan som vanligt läggas vid vår föreningsgran vid  
Diana-statyn, så tar föreningen hand om dem efter tjugondag Knut.

Brf Reimer - december 2022

Relining av avloppstammar i full gång

Som ni kunnat läsa i tidigare Pokalblad upptäcktes sommaren 2020 att avlopps-
stammar under bottenplatta i P6 uppvisade allvarliga skador, med överhäng-
ande risk för läckage av avloppsvatten. 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 avlopps-
stammar och stickledningar i övriga hus i samma skick. 

Styrelsen beslöt därför att låta genomföra relining av avloppsstammar även 
under bottenplatta i P5, P3 och P4 -  ett arbete som nu pågår för fullt. 

Skänk elen en tanke

Det har knappast undgått någon att vi alla behöver tänka på alla hålla ner 
elförbrukningen i dessa tider. Föreningen har redan sänkt temperaturen i alla 
allmänna utrymmen såsom trapphus och cykelförråd. Gällande belysning har 
vi inte sensorer i alla allmäna utrymmen, t ex tvättstugor och källare, så det vi 
boende gemensamt kan tänka på är att släcka lyset när vi lämnar dessa så att 
inga lysen står på längre än nödvändigt. 

November bjöd på ett rejält snöfall.

Flottets högtid är här!

Julens gottigheter bjuder även avloppen på en hel 
del fett, som stelnar och kan orsaka stora stopp. Är 
det bara lite olja eller fett kvar i stekpannan? Torka 
av med papper och släng i matavfallet eller vanliga 
soporna. Har du överbliven olja? Häll oljan i en 
PET-flaska eller mjölkkartong som du sedan tar till 
en miljöstation eller lägger i hushållssoporna.



Fallet träd

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Tråkigt nog var det en av våra stora ståtliga träd som tog stryk när det senaste 
snöovädret härjade för en tid sedan. Det föll och drog med sig sina rötter.  
Det har resulterat i en så kallad rotvälta. Håkan vår trädgårdsmästare har 
styckat upp trädet och detta ska tas omhand snarast möjligt. Dock är det 
viktigt att tänka på att aldrig vistas eller leka vid en rotvälta.

Nu finns det nya, tydligare och mer lättlästa regler 
på hemsidan kring vad som gäller vid andra-
handsuthyrning. Du hittar informationen under 
menyfliken ”hyr ut”.

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.

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

God jul & gott nytt år

Styrelsen önskar alla en fin julledighet.


