
   

Nya parkplaner för 

Reimersholme 

Mellanlagrad lövhög på Vindra- 
garparkens södra del. 

Stadens planer för parker på Reimers-
holme hittar man på hemsidan: 
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Par
k-och-natur/Parker/Parkplaner/ 

Beskrivningarna är mycket korta och 
lämnar mycket till den egna fantasin. 

Några exempel: Muren vid ekoparken 
ska renoveras och även strandvägen 
utanför Anders Reimers väg, program 
för sommarpark i utrymmet mellan 
23:an och Musteriet, vid Malmgården 
ska komplettering av fler cykelställ ske, 
förbättring av Vindragarparken och bort-
tagande av lekplats vid södra delen av 
Vindragarparken (på låghusens södra 
sida) samt framtagande av en skötsel- 
och trädgårdsplan för miniparken vid 
Fabriksbacken och fortsättningsvis 
skötsel av denna. 

Anläggandet av blomsterparken i utrym-
met utanför Musteriet och vår 23:a kan 
komma igång i maj- juni 2019.  

 /Redaktionen 

 Garagets evakueringsfläktar 

Evakueringsfläktarna, från 
och tillfläktar, för hälso-
sam luft i garaget är skrot-
färdiga. Styrelsen har där-
för beställt inköp av nya 
fläktar med installation. 

P-automat monteras ner – 

ersätts av mobil betalning 

Stockholm Parkering som sköter om 
våra parkeringsplatser på garageplan 
har monterat ner den tidigare automaten 
och ersatt den med en ny som bara tar 
emot mobil betalning. 

I länken kan man läsa mer om mobila 
betalningar: 
www.stockholmparkering.se/Pages/Beta
la_P.aspx 

Bredbandsproblem  

De stora problemen som varit de senas-
te dagarna är troligen lösta. En boende 
hade, av misstag, tilldelat sin router en 
felaktig IP-adress som fick hela nätet att 
haverera. 

Det är absolut förbjudet att själv tilldela 
IP-adresser till något som ansluts till 
nätet. Routern måste få IP-adress av 
vår server. I bästa fall drabbas bara du 
själv, i värsta fall hela nätet! 

Vi kan fortfarande ha andra problem 
kopplade till det nya systemet.  

 /Bredbandsgruppen 
 

Redaktionen:  Cecilia Hansson, 53:an, Nils Tervell, 49:an. 

Vi i Bränneriet 

Brf Bränneriets 

medlemstidn. 

Utg. K Lövgren 
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Utredningen om solenergi 

Styrelsens utredning om installation av 
utrustning för solenergi redovisades i 
februari 2018 av utredare på ett välbe-
sökt möte i Åttingen. 

Installation skulle vid gällande regler vid 
den tidpunkten ge lönsamhet efter 
mindre än 10 år. Installation kommer 
därför att övervägas i samband med 
nästa takrenovering om 5-10 år. 

 /Styrelsen 

Portombudsträffen 

Portombudsträffen är ett bra tillfälle för 
styrelsen att få ta del av synpunkter från 
olika medlemmar. Vi pratade om att det 
behövs tydlig information om att an-
nonsering på anslagstavlorna bara är 
avsedd för föreningen och medlemmar-
na. Styrelsen kommer att sätta upp ett 
anslag om det. 

En uppgift för portombuden är att se till 
att möbler med mera skyddas under 
vintern och att vid behov köpa in växter. 
I många portar gör de boende detta till-
sammans då det är ett bra tillfälle att 
göra något ihop.  

Det som även behöver uppmärksam-
mas är brandrisken. Grillarna får inte 
läcka så att de riskerar att skada trätral-
len på altanerna. Grillning eller rökning 
ska heller inte ske i närheten av frisk-
luftsintagen. 

Inför kommande renovering diskuterade 
vi behovet av översyn av fönster. Många 
upplever att de är dåliga. Andra menar 
att fönstren fortfarande duger även om 
de ofta upplevs som klumpiga. 

Andra frågor som kom upp var skydds-
rummen, bokning av pingisrummet, 
installerad nödbelysning, cykelställ och 
cykelrum och hur vi kan samarbeta om 
gemensamma problem i vår förening. 

 /Styrelsen 

 

REIMERSHOLMES 

KULTURKOMMITTÉ BJUDER 

IN: 

Vi minns vårt 50-tal med musik, bilder 
och berättelser. Jazz med:  

Jan Allan och Georg Riedel 

Plats: Åttingen  

Tid: Söndag den 7 april, kl. 16.00 

Fri entré. 

 /Välkomna! 

Aktivitet i keramiklokalen  

Flitiga keramiker 

Keramiklokalen finns på Rhg 23 -1 till 
vänster om porten. Om du är intresse-
rad, knacka på onsdagar kl. 11-13.  

/Magnus Ringborg 

Ingång till keramiklokalen  
 

 


