
   

Välkomna hem till vardagen på 
Reimers! 

Denna sommar var vädret mera normal-
svenskt än förra sommaren – ömsom 
sol och ömsom regn med åskmuller. 

Nu väntar den färggranna hösten, men 
först vankas Reimersholmes festdag. 
Lördagen den 24 augusti blir det barn-
lekar, loppis, kräftskiva med mera. Se 
vidare på sidan 2 i detta nummer. 

Altanerna – 
en gemensam angelägenhet 

Alla som bor i porten hjälps åt med att 
hålla ordning. Portombudet har en liten 
extra uppgift: att inspirera. Varje port har 
också ett årligt anslag på 1 300 kronor 
för att i första hand köpa blommor och 
krukor till altanen för ökad trivsel.  

Under sommaren har säkert grillarna 
använts. Finns det behov av översyn 
och frågor kring dem bör maskinisten 
kontaktas. Grilla inte, och rök inte, i 
anslutning till friskluftsintaget.  

Observera.... 
...att det sedan den 1 juli 2019 råder 

rökförbud på lekplatser, nära ingången 
till Coop och dylikt. 

 Felaktigt parkerade bilar  
i garaget 

Under sommaren har garagehyres-
gäster parkerat (eller låtit andra parkera) 
på icke parkeringsplats i garaget. En del 
bilar har stått väldigt olägligt till.  

Det är inte tillåtet att parkera på andra 
ytor än de som är upplåtna som 
parkeringsplats. 

 /Styrelsen 

Elsparkcyklar... 

...bör inte parkeras så att de hindrar 
framkomligheten. Nu står de ofta på 
tvärs, eller ligger på gångbanan, i vägen 
för alla andra. 

Höststart för meditationen 

Meditationen startade igen  
onsdagen den 14 augusti  
kl. 19-21 i studielokalen Reimersholms-
gatan 73, -1 tr. Den hålls udda veckor 
fram till den 18 december. 

Alla som är intresserade är välkomna. 
Inga förkunskaper krävs och det är 
gratis. Ansvarig Anna Danielsen (75:an). 

 /Meditationsgruppen  
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Tips om TV-program! 

SVT:s program ”Det sitter i väggarna”, som presenterar olika byggnader och deras 
historia, har under maj månad gjort inspelningar i Malmgården. För den som är 
nyfiken kommer programmet att sändas på SVT1 måndagen den 2 september 
klockan 20.00. 

 /Redaktionen 
 


