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Bränneriet behöver dig!

Vår nya förvaltare

Vill du bidra i styrelsens arbete?
Känner du någon du tror skulle kunna
bidra i styrelsearbetet? Hör av dig med
förslag till valberedningen före 1 mars!
/Valberedningen
Carl Andreas Claussen Rhg 53
caclaussen@gmail.com
073-591 81 72
Lars Edman Rhg 65
lars.edman@gmail.com
070-565 99 95
Fredrik Leinder Rgh 23
fredrik.lundinleinder@gmail.com
070-796 50 39

Vår nya förvaltare på Einar Mattsson AB
heter Carin Terner. Hon kontaktas vid
frågor om renovering av lägenheter och i
samband med vattenskador eller andra
skador. Hon nås enklast via e-post:
brf-branneriet@einarmattsson.se.

Inlägg om tvättstugehyfs
I morse började jag att tvätta ett jätteskitigt golv, rensade bort tvätt som låg i
en korg. Torkrummet var smockfullt med
tvätt på alla linor och tvärslåar, på golvet
och i korgar! Den som hämtade upplyste
jag om att hon hade torktid en halvtimme
efter tvättid, alltså till halv åtta. Hon var
mycket förvånad! Jag har flera ggr slitit
ner tvätt när jag har haft behov av att
använda rummet, dock inte idag. Det är
så tråkigt när man låter grannarna ta
hand om sin tvätt i skåp och torktumlare.
Glömde bort tiden, säger en del. Sätt
tiden på din telefon brukar jag säga.
Bra att påminna om lite då och då för
nyinflyttade - även andra!
/Ulla Hildén, lgh 24

Skötseln av stadens mark
Enligt avtal med Stadsdelen Södermalm
har Kjell Johanssons Trädgårdsservice
sedan tidigt 1980-tal, förutom vår och
andra föreningars mark, även skött stadens mark. När det nuvarande avtalet
löpte ut den 31 december 2020 ville inte
stadsdelen förlänga det. I stället fick
Peab kontrakt på skötseln av stadens
mark.
Stadsdelen informerade Bränneriet om
att avtalet upphörde i början av februari.
Märkligt att de inte svarat på föreningens upprepade frågor tidigare. Staden
har upphandlat skötseln med stöd av
lagen om offentlig upphandling. Det är
ett nytt synsätt från stadens sida, både
för skötsel och för parkers utveckling.

De svarta delarna på kartan är stadens.

Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Malin Eriksson, 77:an.
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Firandet av ett barnbarns födelsedag

PÅMINNELSE

vid Reimers södra udde på corona-vis
inspirerade Gun Ekroth i 73:an till nedanstående glädjedikt:
Stora och små i glädje och gamman.
Som i gången tid!
Samman!
Rulla runt i snön!
Oh!
Lite snö i en sko! Strunt, runt, runt, runt!
Yrsnö i ögonvrån, i örat fartvindsdån!
Ett härligt lekotek!
I frostkall ysterlek
Vår sköld mot köld?
Stora skratt och själsligt fnatt!
Hej hopp!
Fartfylld färd:
Karlavagnsgalopp
utan stopp
Så ska livet levas,
ej funderas!
Bort apotek!
Nu, ett med livets lätta lek!
Ja till dans !
Som om sorg ej fanns!
Sving och swisch på vintervitt!
Livet: Ditt och mitt !!! En hit!
Och vips se här!
Hur varje flinga äppelröda kinder bär!
Och stjärnegnister blicken klär
Undret i stunden!

Du bor på Reimersholme
och slänger bekvämt dina
sopor i sopnedkast i trapphuset tack vare SOPSUGEN.
TÄNK PÅ FÖLJANDE:
Då vi har haft ett antal större sopstopp
vill vi påminna om vad vi alla måste göra
för att behålla en väl fungerande
sopsug.
 Släng bara hushållssopor i väl
försluten påse som lätt går in i
sopnedkastet
 Släng aldrig behållare eller
förpackningar med vätskor
 Inga metallförpackningar,
glasburkar eller glasflaskor får
slängas i Sopsugen
 Vätskor skapar korrosion i rören,
glas och metall ökar slitaget
 Sammantaget ger denna typ av
sopor en stor risk för avlagringar
”glasberg” i rören som skadar och
riskerar att förorsaka stopp i rören
 Inga kartonger eller förpackningar
får slängas i Sopsugen
 Grovsopor eller byggavfall får
INTE slängas i Sopsugen.
Använd återvinningsstationen på Reimersholmsgatan för att lämna förpackningar av kartong, wellpapp, plast, glas,
metall och tidningar.
Bostadsrättsföreningarna på ön och
Micasa Fastigheter äger, driver och betalar Sopsugen. Vi har 62 sopventiler i
de olika husen sammankopplade med
ett rörsystem som är ca 3,1 kilometer
långt med diameter på bara 40 cm. Mottagningsstationen som samlar soporna
finns i närheten av Reimersholmsbron.
Där hämtas ca 23 ton sopor i månaden.
Vi slipper genom detta en hel del tung
trafik i bostadsområdet.
/Styrelsen för Sopsug på Reimersholme
Samfällighetsförening - februari 2021

Jubel i lunden!
Snölyckan sjunger ur oss.
Adiós!

Presentation av styrelseledamot
Per Liedner har bott i föreningen sedan
början av 1980-talet och varit med i styrelsen tidigare. Han har tre utflugna barn som
vuxit upp på Reimersholme, är med i båtklubb, paddlar kajak och påtar i jorden på
kolonilotten på Långholmen. Särbo med
Lotta i Uppsala och utanför Trosa.
Per är arkitekt med eget företag men arbetar mindre efter pensioneringen. Detta gav
tid för styrelsearbete med fokus på renoveringsbehov, markskötsel, m.m. Han sitter
också i styrelsen för en äldre kulturfastighet
på Söder.

