
   

Dimmornas kaj på festdagen 

Festdagens verkliga kämpar var våra 
yngsta som trots  
hällande regn i  
stor skara ställde  
upp i morgonens  
mörtmetetävlan. 

Lyckligtvis klarna- 
de vädret upp,  
även om det först  
såg lite kritiskt ut  
för loppisen.  

Årets stora sevärd- 
het var besöket från brandkåren som 
kom och visade upp både sig och sina 
brandbilar till glädje för både små och 
stora. 

Dagen avslutades traditionsenligt med 
kräftor på kajen, Reimers Swing Band 
och lekar och eldkonster för barnen. 

 /Redaktionen 

Höstens städdag 

Söndagen den 22 oktober kl. 10 börjar 
höstens städdag utanför Konsum. 

Klockan 12 blir det som tidigare år gril-
lad korv på torget utanför Konsum. 

Det blir de vanliga göromålen med 
löksättning, ställa undan altanmöbler,  
rensning på stranden m.m. 

/Styrelsen 

 TV-utbudet – CD blir BB 

Telenor, som äger både Canal Digital 
(CD) och Bredbandsbolaget (BB) har 
beslutat att flytta våra TV-prenumeratio-
ner från CD till BB för att stärka sin po-
sition gentemot programbolagen. 

För det analoga och digitala basutbudet 
som föreningen står för sker inga änd-
ringar i utbud. 

För de individuella prenumerationerna 
blir det märkbara förändringar framförallt 
i namn på paketen, men också i tjänster 
som streaming och multirum. De nya 
tjänsterna kommer BB att informera om 
i egna utskick, men titta gärna in på 
BB:s hemsida.  

 /Styrelsen  

Vad kommer här? Se nästa sida. 
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Tunnornas återkomst 

Äntligen är de här igen! På tisdagsför-
middagen den 12 september fraktades 
de tre konjakstunnorna till lands och till 
sjöss tillbaka till sin rätta plats på 
Reimersholmskajen. De två småtunnor-
na kom med en kranbil och den stora 
tunnan färdades lugnt och värdigt med 
segelfartyget Libra hela vägen från 
Beckholmen fram till vår holme. Små-
tunnorna rymmer 3 kubik och stortun-
nan hela 20 kubik. 

Nästa dag bjöds på stilfull (åter-)invig-
ning. Kajen var smockfull av förväntans-
fulla Reimersbor. Stadsmiljöchefen 
Kenneth Kempendahl var där och tal 
hölls av Anders  
Göransson, ordfö- 
rande i Söder- 
malms stadsdels- 
nämnd, Spritmu- 
seums dryckes- 
expert Nadja  
Karlsson och re- 
noveringsgenera- 
len själv Måns  
Flensburg.  

Den sistnämnde  
berättade om alla vedermödor med att 
försöka rädda tunnorna och sa bestämt 
ifrån att han aldrig mer vill få ett sådant 
jobb igen.  

Det bjöds även på salta pinnar, lite 
dryck – dock ingen konjak – och musik-
underhållning i form av en trumkonsert 
på tunnorna. Imponerande! 

I DN:s stockholmsdel den 18 september 
beskrev Lars Epstein invigningen i ord 
och bild. 
 /Redaktionen 

 Cykelstöld 

Styrelsen har fått in en  
anmälan om stöld ur ett  
cykelförråd. 

Vi påminner om att: 

1. Hålla reda på nyckelbrickor och nyck-
lar. Anmäl genast förlorad bricka till 
maskinisten, som nollar den brickan. 

2. Alltid säkra att dörren gått i lås när du 
lämnar. Ser du en obevakad dörr på 
glänt eller uppställd; stäng! 

3. Särskilt stöldbegärligt gods som 
batterier bör du ta upp i lägenheten. 

 /Styrelsen 

Musikaliska nedslag  

i litteraturen!  
- Välkomna till frågesport. 

Caroline Langenheim framför visor från 
svenskspråkigt 1900-tal. 

Plats: Åttingen 

Tid: söndag den 8 oktober, kl. 15.00 

Kom och gissa, vinn böcker! 

 /Välkomna!  

Qigongdags 
Den 12 september började qigongen 
igen. Lugna kinesiska övningar för kropp 
och själ. Passar både för nybörjare och 
fortsättare, kvinnor och män. Klädom-
byte är inte nödvändigt. Ledig klädsel är 
bra. 

Vi träffas tisdagar kl.19-20 i Studieloka-
len Rhg 73, -1 trappa. 
Ledare är Kerstin Ljunglöf. 
Anmälan och/eller frågor kan ställas till 
Kerstin tel: 073-753 35 70.  

/Välkomna! 

Insändare: 

Vem vill hyra ut? 
Min son och sonhustru, inga barn, behö-
ver för en kort tid hyra en lägenhet. Det 
gäller tiden 6 – 23 november. De håller 
på att byta ut sin lägenhet. Om någon är 
intresserad så kontakta mig: 
Kaj Fölster, Reimersholmsgatan 73. 
tel. 070-994 85 36 eller 
kajfoelster@gmail.com 

 


