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Nybygget på Lövholmen dröjer

Ventilbytet

Bostadsbygget på Lövholmen med 2000
lägenheter har funnits i program sedan
2007, men tid för start kan ännu inte
fastställas. Först måste Cementas verksamhet ha flyttats till Värtan.

Johanssons Rör som under hösten
ägnat sig åt att byta ut ventiler jobbar
vidare enligt plan med de olika ventilgrupper som ska bytas med arbeten in i
december.

Men ännu har man inte hittat och avtalat
om någon ny plats för betongstationen
och först när ett sådant avtal är klart kan
flytten börjas. Denna beräknas sedan ta
fem år innan man så kan påbörja
byggprojekt. (DN juni 2016)

Vi lade byte av de ventiler som hanterar
flöde till våra radiatorer först för att klara
av det och få fram värme innan höstkylan satte in. Lite ruggigt hann det bli
för de sista i byteskedjan, men vädret
rår vi inte på.

/Redaktionen

Styrelsens årliga
fastighetsbesiktning
För ett tag sedan gjorde styrelsen sin
årliga fastighetsbesiktning i Bränneriet.
På promenaden i området inspekterades bland annat takterrasser,
pryl- och elsoprum och
en del armeringar som
tittar fram ur betongen.
Elsoprummet står inför
en mindre upprustning i ett försök att
få lite bättre ordning
därinne.
/Styrelsen
I dag ser det ut som på bilden här ovan.

NOT: För er som inte varit hemma
under tiden för byte av ventiler till radiatorerna så gäller att dessa ska avluftas
för bästa drift. Avluftning ska för övrigt
helst ske varje höst när värmen slås på.
/Styrelsen

En liten påminnelse...
om att tänka på att störa grannar så lite
som möjligt, när vi renoverar i lägenheterna och borrar i väggarna.
Allt arbete som är på något sätt ljudframkallande får bara göras måndagfredag kl. 08.00-18.00 och lördagar,
söndagar och helgdagar kl. 09.00-18.00.
Det har hänt att lagom när boende har
bjudit middagsgäster till bords, så har en
granne plötsligt börjat borra i väggen.
Låt borren vila på kvällar och helger för
grannfridens skull.
/Styrelsen
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REIMERSHOLMES
KULTURKOMMITTÉ
BJUDER IN:
Städdagen
Trots snålblåst och ihärdigt duggregnande ställde ungefär lika många
som vanligt upp på vår städdag!
Stort tack till dessa tappra själar som
planterade vårlökar, plockade bort
altanmöbler, sopade, krattade löv och
rensade bort mängder av sly från den
alltmer djungelliknande kajstranden.
Efter detta smakade det denna gång
extra gott med varm korv och dricka på
Konsumtorget.
Bilderna ovan och nedan visar före och
efter lövkrattning.
/Styrelsen

Möte i gränden – ett program om Ulla
Billquist med Eva Lagerheim och
Lasse Zackrisson
I år är det 70 år sedan Ulla Billquists
tragiska död. Genom Lasse Zackrissons
film När molnen skingrar sig har hon på
nytt blivit aktuell. Programmet innehåller
sånger ur hennes repertoar och berättelser om hennes livsöde.
Plats: Åttingen
Tid: Söndag den 30 oktober, kl. 15.00
Fri entré.
/Välkomna!

REIMERSHOLMES
KULTURKOMMITTÉ BJUDER
ÄVEN IN TILL:
Hur blir man världens bästa
streetdancer?
Före detta reimersbon Arvid ATC
Håkansson, känd som Arvidos, dansar
LOCKING. Han har vunnit tävlingar
världen över. Möt honom i Åttingen.
Plats: Åttingen
Tid: Söndag den 6 november, kl 15.00
Fri entré.
/Välkomna!

