
   

God fortsättning på 2020 

önskar redaktionen alla boende i Brf 
Bränneriet! 

Cykelrensningen 

Strax dags att sätta på en gul  
märkningstagg på de cyklar ni vill ha 

kvar. Rensningen sker den 3 februari 
av cyklar placerade i cykelrum, barn-
vagnsrum, utvändiga cykelställ samt på 
både in- och utvändiga allmänna ytor.  

Om någon inte har fått informationsbla-
det finns det att läsa på vår hemsida. Ni 
kan också kontakta Cykelåtervinning på 
tel. 08-644 48 82 eller via mail på: 
info@cykelatervinning.com. 

Fler märkningstaggar kommer att läggas 
ut i cykelrummen i slutet av januari. 

Den som möjligen får sin cykel bortfors-
lad av misstag har sex månader på sig 
(räknat från den 3 februari) att hämta ut 
cykeln på Cykelåtervinnings lager på 
Maria Prästgårdsgata 14.  

 /Redaktionen 

Kortbetalning på 

maskinistexpeditionen 

Från och med den 1 mars 2020 upphör 
kontanthanteringen på maskinistexpedi-
tionen. Därefter kan man enbart betala 
med kort. 
 
 
 

 

REIMERSHOLMES 

KULTURKOMMITTÉ BJUDER 

IN: 

Vi minns med musik, bilder och 
berättelser. 

Jan Allan och Georg Riedel 

Plats: Åttingen  

Tid: Tisdag den 28 januari, kl. 19.30 

Fri entré. 

 /Välkomna! 

Gympan har börjat igen 

Bränneriets gympagrupp startade  
för säsongen måndagen den 13  
januari kl. 19.00 i Pingislokalen  
vid garageplan. 

En gång i veckan. Gamla och nya del-
tagare hälsas välkomna. Kom gärna och 
pröva en gång. Ingen förhandsanmälan.  

Har du några frågor, ring Gulli som har 
telefon 073-997 54 25. 

 Välkomna! 
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Inbjudan... 

...till det andra evenemanget i en rad om 
tre om Stockholms och Reimersholmes 
historia. 

Gun-Britt Mårtensson samtalar med 
Lena Viorek från Stadsarkivet om 

Sven Wallander, 

arkitekten bakom HSB:s tidiga satsning 

på barnomsorg och som 1935 i nära 
samarbete med Alva Myrdal startade 
Socialpedagogiska Seminariet för ut-
bildning av förskollärare till HSB:s barn-
stugor. 

Plats: Åttingen 

Tid: Torsdag den 30 januari, kl. 18.30 

Fri entré. 

 /Välkomna! 

Qigongdags 

Lugna kinesiska övningar för kropp och 
själ. Passar både för nybörjare och fort-
sättare, kvinnor och män. Klädombyte är 
inte nödvändigt. Ledig klädsel är bra. 

Vårens övningar börjar tisdagen den 4 
februari 2020 kl. 19-20 i Studielokalen 
Reimersholmsgatan 73, -1 trappa. 

Ledare är Kerstin Ljunglöf. 

Anmälan och/eller frågor kan ställas till 
Kerstin (tel. 073-753 35 70). 

Pris 500 kr för 10 avkopplande övnings- 
tillfällen à 60 minuter. 

 /Välkomna! 

Motioner till årets stämma 

En påminnelse om att motioner enligt 
våra stadgar ska vara inlämnade till 
styrelsen senast den 31 januari 2020.  

Motioner ska vara undertecknade av 
motionären (bara e-post räcker inte, en 
undertecknad utskrift behövs i brevlådan 
Rhg 29, 1tr). 

 /Styrelsen 
 

 Portombud sökes 

Nytt portombud till Reimers- 
holmsgatan 65 efterlyses. 

Vid intresse eller förslag, kontakta sty-
relsen. E-post: styrelsen@branneriet.se 
eller lapp i brevlådan Rhg 29 1tr. 
Den årliga träffen för alla portombud är 
planerad till den 29:e januari. 

Åttingen 

Pentryt i Åttingen saknar evakuerings-
fläkt varför brandlarm lätt utlöses vid 
stekning. Skulle det ske kommer de 
kostnader som förorsakas föreningen att 
debiteras den som hyrt lokalen. Enklare 
matlagning och uppvärmning går bra 
men stekning är således inte tillåtet. 

Mer angående Åttingen 

Observera att det inte är tillåtet att ställa 
upp som ombud och hyra Åttingen åt 
andra som inte bor i föreningen. 

Moms på individuell mätning 

Med anledning av förd diskussion om 
individuell mätning av vattenförbrukning 
på senaste stämman kan meddelas att 
el, gas eller vatten som inte ingår i års-
avgiften, och som debiteras efter för-
brukning, inte längre ska vara momsfritt. 

Högsta förvaltningsdomstolen har nu 
dömt i målet avseende moms för indivi-
duell mätning och debitering (IMD). Den 
instämmer i Skatteverkets bedömning, 
vilket betyder att el, vatten och andra 
nyttigheter som debiteras efter individu-
ell mätning ska faktureras med moms. 

Högsta Förvaltningsdomstolens dom i 
mål 1595-19. 

Boservice ut, HPR in 

Den sista december 2019 upphörde Bo-
service med sin verksamhet. Istället kan 
vi nu hälsa HPR (HSB:s Pensionärs-
klubb Reimersholme) välkommen som 
ny hyresgäst i samma lokal som Boser-
vice hyrde. I samband med nyordningen 
har man döpt om lokalen till Kulan. 

 /Redaktionen 
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