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Välkomna hem från semestern!
Hoppas att sommaren har varit till allas
belåtenhet och att alla känner sig friska
och krya. Nu får vi hoppas att allt så
snart som möjligt återgår till det vanliga
igen.
Helt som vanligt är det dock inte ännu,
för en festdag i vanlig bemärkelse kunde
det tyvärr inte bli i år. Vi får hoppas på
bättre tider nästa år, fast mörtmetet för
barn kunde ändå anordnas som vanligt.
Läs rapporten om det på sidan 2.

Se upp för popplarna vid kajen!
Förskolan Sagan
Förskolan Sagan har fått vattenskador.
De åtgärdas nu och snart går det att
flytta tillbaka igen.
Under tiden renoveringen pågår får
barnen på Sagan låna Studielokalen
(Rhg 73, -1) och troligen även Bridgelokalen (Rhg 39, -1 tr).
Vi ber om förståelse för detta arrangemang vilket drabbar de medlemmar som
eventuellt skulle vilja boka de lokalerna.
Hittills har dock omlokalisering fungerat
bra.
/Styrelsen

Ny gym-ansvarig
Anders Hallberg, Reimersholmsgatan
23, har blivit ny ansvarig för gymlokalen
(Rhg 65). Anders kan nås på:
anders.hallberg83@gmail.com eller på
telefon: 073-915 41 97.

För några veckor sedan ramlade ett par
grenar ner från en av popplarna nere vid
kajen. De nedfallna grenarna är borttagna nu, men se upp när ni passerar träden. Uppehåll er inte inom popplarnas
räckvidd förrän övriga grenar har kontrollerats och vi får klartecken om att alla
övriga grenar sitter fast. Popplarna står
på stadens mark.
/Styrelsen

Informationstavlor och portlås
Under en tid har det varit problem
med flera av våra informationstavlor
i portarna. Detta har även inneburit
att låsen i dessa portar inte har fungerat som de ska.
Styrelsen arbetar aktivt för att lösa problemen i dialog med CategoriData.
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Öppettider
maskinistexpeditionen
Öppettiderna på maskinistexpeditionen
ses just nu över. Håll utkik på Bränneriets hemsida för mer informtion inom
kort:
www.hsb.se/stockholm/brf/branneriet/.
/Styrelsen

Reimersholmes blomsterpark
Södermalms stadsdelsförvalning har
börjat sin upprustning av parken på
sydöstra Reimersholme med nya
sittplatser, träd, buskar, perenner och
gräsytor.
Den första etappen
av tre – den del som
nu är inhägnad av stängsel – påbörjades under sommaren och beräknas bli
klar under hösten 2020.
Genomförandet av de kommande två
etapperna sker under kommande år.
Vid frågor kontakta:
Södermalms stadsdelsförvaltning
soder@stockholm.se, 08-508 12 000.
/Redaktionen

Blixt och dunder på mörtmetet
Av firandet på Reimersholme festdag
bidde det bara morgonmete för barn upp
till elva år. Men det blev å andra sidan
både lyckat och uppskattat.
Tidig morgon ute på udden. Luften klibbfuktig men ljummen och vindstilla. Gröndals och Lilla Essingens fastigheter lyste
pastellfärgade av morgonsolen. Då och
då syntes blixtar på
himlen och hördes
åskdunder, men de
höll sig på avstånd.
Skaran av metare
var förhållandevis
gles – totalt nio
stycken plus föräldrar. Allra yngsta deltagaren Charlotta 3
år från Mälaren fick
upp morgonens första mört och vann därmed tävlingen, medan
Malte 7 år från Bränneriet kom god tvåa och
Lea 6 år från Musteriet
trea.
Även om skaran i år var
fåtalig så var den uttalat
nöjd med morgonen,
både barn och medföljande vuxna.
/Redaktionen

Verktyg på villovägar
Styrelsen fick i somras ett brev
från Christoffer Svensson:
Hej styrelsen.
Det verkar som att någon snott, eller
lånat, kofoten och hammaren från
snickeriet. Trist. Kanske läge att påminna i nästa infobrev om att man inte får
avlägsna grejer därifrån.
Vid det här laget kanske verktygen hunnit hitta tillbaka till snickeriet. Om inte så
skett vore det bra om de nu läggs på
sina platser igen.

Taken behöver åtgärdas
Bränneriets tak har kontrollerats. Några
åtgärder behövs för att de ska skydda
husen de närmaste 7-10 åren. Städning,
fixa några plåtar och måla där det behövs på taken och på några ställen plåt
ovanför burspråken.
Detta görs i september - oktober. Sky-lift
kommer endast i undantagsfall att
användas.
/Styrelsen

I nästa nummer...
ska vi ha med en kort presentation av
ledamöterna i styrelsen.

