Vi i Bränneriet
Brf Bränneriets
medlemstidning
Utg. B. Malmer

Nr. 9 – oktober 2020

Maskinistexpeditionen nya öppettider
Sedan den 14 september är maskinistexpeditionen öppen:
Måndag, onsdag och torsdag 7:30-9:00.
Från den 13 oktober och minst 6 veckor
framåt kommer maskinisten att vara borta. Expeditionen kommer dock att vara
öppen enligt ovanstående tider.
Under ordinarie maskinistens frånvaro
kommer felanmälan på telefon att kopplas direkt till HSB:s felanmälan. Där tas
meddelanden emot och de fastighetsskötare från HSB som utför maskinistens uppgifter under dennes bortovaro
åtgärdar felen. Se vidare på hemsidan.

Bredbandet – avbrott
Många påverkades av ett avbrott i bredbandsförbindelserna som startade den
19 september. Nu fungerar åter förbindelserna med internet. Bredbandsgruppen som arbetar frivilligt och oavlönat har jobbat intensivt.
Styrelsen har mottagit många synpunkter från medlemmar och boende. Vi är
väl medvetna om att många boende är
beroende av bredband numera. Utvecklingen under de senaste åren vad avser
leveranser och annat har också gått
snabbt. Det finns anledning att uppmärksamma behovet av kontinuerlig säkerhet
i leveranserna.
/Styrelsen

Titta på vår hemsida:
www.hsb.se/stockholm/brf/branneriet
under nya rubriken ”Nyheter från styrelsen”, när du vill veta senaste nytt i
Bränneriet.

Extrastämman
Styrelsen tycker det är mycket
tråkigt att Bränneriet inte kan ha
en fysisk stämma med öppna diskussioner i höst heller. Det hoppades den avgående styrelsen när den beslutade om
att behandla alla inkomna motioner på
en extra stämma hösten 2020.
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär tyvärr att det rimligaste sättet att genomföra extrastämman på, är att den i huvudsak genomförs med poströstning.
Styrelsen hoppas att synpunkter och
diskussioner kan föras på Bränneriets
webbplats under ett par veckor före
stämman, så att alla har en chans att
ställa frågor och framföra kompletterande synpunkter.
/Styrelsen

Höstens städdag
Söndagen den 8 november kl. 10 börjar
höstens städdag utanför Konsum.
Klockan 12 blir det som vanligt grillad
korv på Konsumtorget och chans att
prata med delar av årets styrelseledamöter.
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Alla bilägare!

Nya ordföranden – vem är hon?

Var observanta vid in-/utfart i garaget!
Några killar, kring 12-14 år, har åter
börjat försöka springa in genom garagedörren när det kommer bilar som ska
köra in/ut. Detta skedde upprepade
gånger i våras.
Leken/utmaningen de håller på med är
en farlig sådan. De kan bli påkörda,
hamna i kläm och de kan skada parkerade bilar. Obehöriga får ej vistas i garaget och så unga pojkar har inget därnere
att göra. I de fall det finns skador på
bilar i garaget är det också risk att pojkarna kan få skuld för dessa – även om
de är oskyldiga.
Vi kan alla titta lite extra noga då vi går
förbi garageporten, öka vår grannsamverkan, prata med våra tonåringar och
ungdomar som rör sig i området om
detta.
/Styrelsen

Barbro Malmer heter jag och bor sedan
tio år i 53:an. Gillar balkongen, att äta
frukost i solen under sommarhalvåret är
toppen. Utsikten mot Stadshustornet är
fantastisk. Reimersholme är en oas i
storstaden. Som nybliven pensionär har
jag tid över att engagera mig lite extra
för föreningen. Jag har varit föreningsaktiv sedan barnsben.
När jag lämnade för pension hade jag
jobbat nästan 40 år som statlig byråkrat.
Från år 2000 har jag jobbat med särskilda upphandlingar på Försvarets Materielverk. Villkor som handlar om att ställa
krav så att tekniska system eller tjänster
ska fungera under kriser och allvarliga
störningar har varit mitt specialområde,
och då halkar man in på det mesta.
Risk och konsekvens av elavbrott och
ett bra brandskydd intresserar mig – inte
minst efter att ha arbetat med det civila
försvaret på ÖCB under 1990-talet.

Regler vid in- och utfart i
garaget
Infarten till garaget har en sluss med
bom som medger att två personbilar kan
passera samtidigt. Detta är dock inte
tillåtet. Endast en bil i taget ska stanna
strax innanför porten i väntan på att
bommen går upp.
Utfarten medger också att två bilar kan
passera ut samtidigt. Om ingen obehörig
släppts in vid infarten är sannolikheten
låg att det finns obehöriga i garaget.
Detta minskar därför behovet av en rigorös utslussning vid utfarten från garaget.
Därför är det tillåtet att två bilar passerar ut samtidigt genom utfartsporten.
Vid morgonrusningen kan dessutom fler
bilar passera ut då den inre slussporten
hålls öppen för att förhindra trafikstockning i garaget.
/Styrelsen

Altanerna
Styrelsen återkommer med diskussion
om användning av altaner och altanpengar.

Insändare:
– angående Stadens parkupprustning längs kajen på östra
sidan av Reimersholme
Under sommaren har det igen blivit tydligt att holmen är en plats dit många
söker sig.
I och med upprustningen av parkmark
blir det än tydligare att ön i första hand
är till för besökare.
Det märks för boende i Bränneriet, i
vilken omfattning det gäller övriga föreningar är inte känt. Vid promenader
runt ön verkar det lugnare på norra
sidan.
Utökningen av offentlig användning bidrar till att jag ställer mig frågan, hur
används föreningens arrenderade tomtmark. Är den tomtmarken numera att
anses som allmän plats?
/Kristina Westberg

