Vi i Bränneriet
Brf Bränneriets
medlemstidning
Utg. B. Malmer

Nr. 4 – april 2021

Stamspolningen
Stamspolningen som utfördes i föreningen under januari och februari månad i år gick överraskande bra. Inga
större problem uppstod.

Vårsalong på Reimersholme
Boka in lördagen den 22
och söndagen den 23 maj
2021 för då blir det en covidsäker vårsalong med några av
Reimersholmes alla konstnärer och
fotografer. Det blir olika in- och utgångar
till lokalen och bara några besökare i
taget släpps in.
Deltagande konstnärer får komma vid
olika tidpunkter för hängning på fredagskvällen före vårsalongen.
Senaste inlämningsdag för
hugade utställare är den 10
maj. Intresserade ska höra
av sig till Magdalena Ginste
på tel:
070-988 53 15 eller via e-post till:
magin4601@hotmail.com.

Tvätta inte möbler
på takterrasserna!
Slangen på altanen ska användas till
vattning av blommor! Inget annat!
Mycket vatten på altangolvet förstör
golvet och leder ofta till läckage neråt.
Kolla också att slangen inte är otät.
Otätheter kan orsaka mycket omfattande skador i nedanförliggande lägenheter.
/Styrelsen

Tujan vid 23:an
Om ni passerar förbi Reimersholmsgatan 23 på kajnivå kan ni se att den
tuja som förut växte i hörnet nära trappen upp till gatuplan inte längre finns
kvar. Tujan mådde inte bra. Den har
därför tagits bort och ska snart ersättas
med något annat.
/Redaktionen

Välkomna!

Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Malin Eriksson, 77:an.
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Tips om stöldskydd
för cyklar
Cykelstölderna på Reimersholme verkar
ha avtagit nu. Men det finns ändå anledning att tipsa om sätt att skydda sig mot
stölder.
Försäkringsbolag råder ägare av dyra
cyklar att id-märka dem (DNA-märkning). Det bör då dessutom framgå på
cykeln att de är id-märkta. En god idé är
också att sätta fast en GPS-sändare
dold på cykeln så att den kan spåras.
Sedan har vi allt det vanliga: Ta med
batteriet, ta med sadeln, använd så
kraftiga lås som möjligt (bygellås, pansarkabel) och skriv ner ramnumret på
cykeln. Om cykeln blir stulen kan du
ange numret till polisen och de får lättare
att identifiera just din cykel.
/Redaktionen

Bränneriets hemsida
Styrelsen jobbar med olika
sätt att snabbare och effektivare få ut information till medlemmarna
om vad som händer i föreningen. Bland
annat är vi på gång med att skissa på en
förnyad hemsida, där man förhoppningsvis lättare ska hitta den information man
söker, och därmed göra sidan mer lätttillgänglig för oss alla.
Någon gång efter stämman eller till
sommaren räknar vi med att kunna
presentera den uppdaterade hemsidan
för alla i föreningen.
/Styrelsen

Inga kuddar i tvättmaskinerna
Tvätta inte kuddar, duntäcken och liknande som löper stor risk att gå sönder i
tvättmaskinerna. Om olyckan ändå är
framme ska det anmälas! Vi har på senare tid haft tre dyra reparationer av
tvättmaskiner alldeles i onödan. Dessutom hindrar det andra att använda
maskinerna.
/Styrelsen

Läckage från radiatorer
I påskas råkade vi ut för en vattenläcka i
en lägenhet. Det var en radiator som
började läcka vatten. Vattnet rann vidare
ner i ett cykelrum och även ner till källarvåningen.
Det tog ett tag innan läckan upptäcktes,
så det hann samlas en hel del vatten på
planen längre ner. Värmen fick även lov
att stängas av ett tag för de boende i det
drabbade huset för att få stopp på det
droppande vattnet.
Det kan alltså vara bra att kolla radiatorerna ibland, så vi kan undvika liknande
olyckor i framtiden.

Däckförrådet
Det dröjer fortfarande några månader
innan däckförrådet har gjorts i ordning,
så att man kan börja ställa in sina däck
där igen.
Den som är intresserad av att förvara
sina däck i utrymmet kan ställa sig i kö
genom att anmäla intresse till styrelsen
på e-post: styrelsen@branneriet.se.
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