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Maskinistexpeditionen –
stängda dagar

Sopsugssamfälligheten –
projekt gröna påsar

Fredagarna den 24 maj, den 31 maj och
den 7 juni kommer maskinistexpeditionen att vara stängd.
De som har hyrt gästrum eller Åttingen
bör tänka på att hämta ut nycklar närmaste vardag före dessa fredagar.
I händelse av akuta fel när maskinistexpeditionen är stängd är journumret
dessa tre klämdagar:
Före kl. 16.00: 08-657 77 20.
Efter kl. 16.00: 08–695 00 00 (det vill
säga det vanliga journumret till HSB:s
jour).
Icke akuta meddelanden kan lämnas på
telefonsvararen och e-post även under
tid då maskinisten inte är i tjänst.

Projektet gröna påsar med mottagning i
Högdalen har sedan 2013 provats på
försök på några
ställen i Stockholm.
Vid det här laget
skulle projektet ha
utvidgats, men för
det krävs bygget av
en ny anläggning i Högdalen. Denna
beräknas dock inte att påbörjas förrän i
slutet av 2019 och bli färdig först om
cirka två år.
Samfälligheten och samtliga bostadsrättsföreningar på ön har därför skrivit till
Stockholms vatten och avfall samt ansvarigt borgarråd för att betona den
särskilda nyttan för Reimersholmes del
med sin effektiva sopsugsanläggning
som betjänar cirka 1500 lägenheter att
därför skynda på ärendet.
En fylld knuten plastkasse är den perfekta förpackningen för våra sopnedkast.

Vårkonsert med
Reimersholmskören!
Plats: Åttingen
Tid: onsdag den 15 maj, kl. 19.30
Fri entré. Vi samlar en slant till Världens
Barn.
/Välkomna!

Redaktionen

Vi påminner om...
...årsstämman torsdagen
den 16 maj kl. 18.30 i Drakenbergssalen.

Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Nils Tervell, 49:an.
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Presentation av gästrummen

Vårsalong på Reimersholme
Lördag den 25 och söndag den 26 maj
2019 blir det Vårsalong med
några av Reimersholmes
alla konstnärer.
Var med och ställ ut på vårsalongen.
Plats: Bridgelokalen, Reimersholmsgatan 39, -1 tr.
Tid: kl. 12-16
Senaste inlämningsdag för hugade utställare är senast den 12 maj.
Intresserade ska höra av sig till
Gunilla Jernfält på tel: 070-878
41 03 eller via e-post till:
gunilla.jernfalt@gmail.com
Välkomna!

Trädäcken på altanerna
Reparation genom lappning av skadat
trä på altanerna påbörjades häromåret
och fortsätter nu för att alla trädäck ska
bli nödtorftigt reparerade och trevligare
att gå på.

Inför grillsäsongen
Tänk på att undvika tändvätska. Använd
bara grilltändarna som finns på alla takterrasser.

På vår hemsida har vi lagt upp en presentation av våra nyrenoverade gästrum
under rubriken Gemensamma
lokaler/Gästrum.

Presentationen är utformad som en
lägenhetsannons med foton, layout och
villkor. Hänvisa gärna till den när du
planerar gästbesök.
/Styrelsen

Utbildning i Hjärt- och Lungräddning med hjärtstartare
I samband med att föreningen nu installerar en hjärtstartare i varje ”tvättstugeport” på plan 0, erbjuds medlemmarna i
föreningen en 3 timmars gratis kvällskurs i hjärt-och lungräddning med
hjärtstartare.
Kursen hålls av en erfaren HLR-räddare
och sker i Åttingen måndagen den 20
maj kl. 18.00-21.00.
Då antalet platser är begränsat till max
14 st ska ni anmäla er genom att skicka
ett mail till styrelsen@branneriet.se.
Uppge namn och portnummer och ange
att det gäller HLR-kursen. Först till kvarn
gäller. De som kommit med får en
bekräftelse per mail.
Lär er att rädda liv!
/Styrelsen

