
   

Skadegörelse i motions-och 

pingislokalen 

Återigen har det skett skadegörelse i 
pingislokalen. Den här gången har bil-
jardbordet skändats med grova nazis-
tiska taggar. 

Med anledning av detta kommer före-
ningen att göra en polisanmälan och vi 
kommer också att ställa passageloggar-
na på inpasseringar till lokalen till poli-
sens förfogande om de vill ta del av 
dessa.  

Vi vill också gärna få in tips som kan 
bringa klarhet i vem/vilka som ligger 
bakom detta tilltag. 

 /Styrelsen 

Ålderism! 

"Bara för att man uppnått en viss ålder 
förväntas man vara på ett visst sätt”.  

Professor emeritus Lars Andersson 
har ägnat 40 år åt forskning om äldre 
och åldrande. Han har skrivit boken 
"Ålderism" och kåserar om boken och 
om hur fördomar om ålder styr hur om-
världen ser på äldre och hur det kan 
leda till diskriminering av äldre. 

Tid: Söndagen 22 oktober, kl. 15.00 

Plats: Åttingen 

/Välkomna! 

Våra fasader 

Akuta reparationer 

De beslutade akuta reparationerna på 
fasad och pelare i Rhg 75-79 pågår nu. 

På fotot ser man  
ställning på 75:ans  
nordvästra del för  
avsyning och repara- 
tioner där så krävs. 

Det är inte första  
gången vi tvingas  
till akuta reparationer  
av det här slaget.  
2006 genomfördes  
reparationer på så- 
väl pelare, som fa- 
sader och provbyte  
av täckplåtar.  

Termografering 

För att få bättre underlag för bedömning 
av värmeläckage kommer fastigheterna 
i vinter att termograferas. Termografe-
ring innebär fotografering med värme-
kännande kamerautrustning.  

Vi vill ta reda på om några partier av 
isoleringen mellan husstomme och te-
gelfasad hasat ned någonstans. Dess-
utom behöver vi en täckande bild över 
eventuellt läckage runt fönster och 
andra områden. 

 /Styrelsen 
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Cementa flyttar 

Den 21 september anvisades Cementa 
plats i Värtan genom beslut i exploate-
ringsnämnden. 

Därmed är bollen i rullning för bygge av 
ny depå i Värtahamnen, flytt och rivning 
av den gamla depån. Cirka år 2022 be-
räknas bostadsbygget på Lövholmen 
och Liljeholmen kunna starta, där om-
kring 1600 bostäder planeras. Det är 
samma antal bostäder som hela Rei-
mersholme inklusive Micasa. 

Cementas anvisade plats 
kv Shanghaj 1 i Värtahamnen. 

Med flytten nu fastställd går planeringen 
för ny stadsdel in i en intensivare fas 
efter att ha varit på sparlåga i väntan på 
beslut om Cementas flytt.  

 /Redaktionen 

Glöm inte städdagen söndagen den 

22 oktober. Start kl. 10 utanför Konsum. 
Korv och dricka blir det kl. 12. 

 /Redaktionen 

 

 REIMERSHOLMES KULTUR-

KOMMITTÉ BJUDER IN: 

DANSMIX FÖR BARN 

ANNA HOLTER erbjuder i  
höst Dans/Teater/Rörelse- 
övningar: Improvisation – för barn 
mellan 5-8 år 

Tid: 14 oktober, 11 november, 2 
december, kl. 10.00–11.00 

Plats: Pingislokalen vid Garageplanen 

Kostnad: 100 kr/gång, 50 kr/syskon 

Anna Holter har jobbat internationellt 
som koreograf, och är också yogalärare. 
Nyfikna kan gå in på www.aholter.com. 

CD blir BB  

– Förtydligande 

Bredbandsbolaget vill gärna att vi regi-
strerar oss tidigt, men du kan registrera 
dig när du vill fram till bytesdagen den 
20 november. Om man inte registrerat 
sig den dagen kommer man bara att ha 
tillgång till det analoga kanalutbudet. 
Registrering går att göra även efter den 
20 november men det tar viss tid innan 
förändringen kommer att fungera. 

Ni som endast tar emot den analoga 
antennsignalen för basutbudet kommer 
att ha signal utan registrering hos BB. 
För övriga med basutbud genom TV-
kort i Standardbox eller CA-modul krävs 
registrering.  

Registreringen kan enkelt göras på BB:s 
hemsida: 
bredbandsbolaget.se/registrera, 
förutsatt att du har nätuppkoppling och 
e-postadress.  

För er som inte har tillgång till nätupp-
koppling eller e-postadress framställer 
nu BB för brf Bränneriet en tydlig in-
struktion och formulär för ifyllnad före 
anmälan på telefon 0200 -11 65 00, där 
de är i beredskap på anmälan.  

OBS! Efter klockan 18 på bytesdagen 

måste alla göra kanalsökning. 

 /Styrelsen 
 

http://www.aholter.com/

