
   

Styrelsen tackar 
för det gångna 
året och önskar 
alla boende en 
God Jul och ett 
Gott Nytt År. 

Även vår maskinist önskar alla 
boende en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 

När granen slokar 

Julen stundar och med den  
härliga granar. Då dessa  
granar lyst upp våra hem  
och gjort det mysigt måste  
vi sedan kasta dem någon-
stans.  

Placera då granarna på gräsmattan 
nära miljörummet intill 65:an. Trädgårds-
mästaren kommer att sätta upp en skylt 
om var de ska placeras. Granar ska inte 
kastas i containern eller andra grovsop-
rum. Tack på förhand för gott samar-
bete! 

/Styrelsen 

Tomten påminner 
om att aldrig lämna 
de levande ljusen 
utan uppsyn! 

/Tomten 

 Maskinistexpeditionen 
Maskinistexpeditionen är öppen enbart 
för hämtning/lämnande av nycklar alla 
vardagar under jul- och nyårsveckorna 
enligt vanligt veckoschema, det vill säga 
måndag, onsdag, torsdag kl. 7.30-9.00. 

De som har hyrt gästrum eller Åttingen 
bör tänka på att hämta ut nycklar när-
maste expeditionsdag före. 

I händelse av akuta fel när maskinist-
expeditionen är stängd får ni vända er 
till HSB Jour. Vardagar före kl. 16: 08-
657 77 20 och övrig tid: 08-695 00 00. 

 /Styrelsen 

Motionstid  
inför årsstämman 2021 

Vi påminner om att inför nästa års 
årsstämma ska motioner enligt våra 
stadgar vara inlämnade till styrelsen 
senast den 31 januari 2021.  

Glöm inte att motioner ska vara under-
skrivna av motionären (bara e-post 
räcker inte, en undertecknad utskrift 
behövs i brevlådan Reimersholms- 
gatan 29, 1 tr). 

 /Styrelsen 

 

Redaktionen: Cecilia Hansson 53:an, Malin Eriksson 77:an 

Vi i Bränneriet 
Brf Bränneriets 
medlemstidning 
Utg. B. Malmer 

Nr. 12 – december 2020 



    ViB 2 

 

PROTOKOLL  

 Datum 

 2020-12-10                     A 

 

 Bostadsrättsföreningen Bränneriets extra stämma 

 

Plats 
Åttingen, Reimersholmsgatan 45 

 

§ 1  

Öppnande 

 

Föreningens ordförande Barbro Malmer hälsade de 

närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.  

 

§ 2 

Val av ordförande för 

stämman 

 

 

Stämman beslöt välja Katarina Wettre till ordförande för 

stämman.  

Katarina Wettre tackade för förtroendet att få leda stämman.  

§ 3 

Anmälan av stämmo-

ordförandens val av 

protokollförare  

 

 

Stämmoordföranden meddelade att Cecilia Hansson för 

protokoll för stämman.  

§ 4 

Godkännande av 

röstlängd 

Bilaga 2 

 

Avprickningslistan, bilaga 2, upptog totalt 95 röstberättigade 

varav 91 poströster och 4 närvarande röstberättigade i 

stämmolokalen.  

Stämman beslöt godkänna närvaroförteckningen, bilaga 2.  

§ 5 

Fråga om närvarorätt vid 

föreningsstämman 

 

Stämmoordföranden informerade om att stämman på grund 

av risk för coronaspridning är stängd för andra än med-

lemmar. Styrelsen föreslog att stämman ska vara stängd för 

utomstående. 

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag. 

§ 6 

Fastställande av 

dagordning 

Bilaga 1 

 

Stämman beslöt fastställa föreslagen dagordning, bilaga 1. 

 

§ 7 

Val av två personer att 

jämte stämmoordförande 

justera protokollet 

 

Att justera dagens protokoll jämte stämmoordföranden beslöt 

stämman att välja Jan Viitanen och Lisa Fredriksson.  
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 § 8 

Val av minst två 

rösträknare 

 

Stämman beslöt att välja Jan Viitanen och Lisa Fredriksson 

till rösträknare. 

§ 9 

Kallelse 

 

Cecilia Hansson meddelade att kallelse sattes upp i portarna 

onsdagen den 25 november 2020. Dessutom delades kallelse 

och årsredovisning ut till alla lägenheter mellan tisdagen den 

24 november och torsdagen den 26 november.  

Stämman beslöt att kallelse skett i behörig ordning.  

§ 10 

Motion 1: Läcka från taket 

på Reimersholmsgatan 65 

 

 

Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att motionen 

därmed kan anses besvarad.  

73 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 7 för 

motionärerernas yrkande, 5 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 10 röster var blanka/ogiltiga.  

En medlem tyckte att det behövs en diskussion om aktuella 

och framtida åtgärder. 

§ 11 

Motion 2: Fiber för TV 

 

Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att avslå 

motionen.  

82 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 8 för 

motionärens yrkande, ingen ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 5 röster var blanka/ogiltiga. 

§ 12 

Motion 3: Förbättring av 

cykelmiljön 

 
Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att motionen 
därmed kan anses besvarad. 

82 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 7 för 

motionärens yrkande, 1 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 5 röster var blanka/ogiltiga. 

§ 13 

Motion 4: Komposterat 

avfall 

 
Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att motionen 
därmed kan anses besvarad. 

82 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 5 för 

motionärens yrkande, 2 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 6 röster var blanka/ogiltiga. 

§ 14 

Motion 5: Laddplatser för 

bilar 

 

 
Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att motionen 
därmed kan anses besvarad. 

81 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 6 för 

motionärens yrkande, 3 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 5 röster var blanka/ogiltiga. 

§ 15 

Motion 6: Möbler på altan 

 

Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att avslå 

motionen. 

81 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 7 för 

motionärens yrkande, 1 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 6 röster var blanka/ogiltiga. 
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Tack till 
stämmoordförande 

 

Avslutningsvis tackade Barbro Malmer stämmans 
ordförande. 

 

 

§ 16 

Motion 8 (7 i motions-

bilagan): Undersökning av 

individuell mätning och 

debitering av el 

 
Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att motionen 
därmed kan anses besvarad och att ingen utredning sker i 
nuvarande rättsläge. 

74 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 10 för 

motionärens yrkande, 2 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 9 röster var blanka/ogiltiga. 

En medlem reserverade sig mot stämmans beslut. 

§ 17 

Motion 9 (8 i motions-

bilagan): Extra-förråd i 

Bränneriet 

 
Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att motionen 
därmed kan anses besvarad. 

78 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 10 för 

motionärens yrkande, 2 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 5 röster var blanka/ogiltiga. 

 

§ 18 

Motion 10 (9 i motions-

bilagan): Ett större och 

luftigare gym 

 
Stämman beslöt enligt styrelsens yrkande att motionen 

därmed kan anses besvarad. 

74 medlemmar röstade för styrelsens förslag, 11 för 

motionärens yrkande, 4 ville skjuta upp behandlingen till 

ordinarie stämma 2021 och 6 röster var blanka/ogiltiga. 

En medlem kommenterade att: ett gym går att inreda med 

redskap som ej skapar störande ljud och/eller vibrationer. 

Givet stort intresse bör styrelsen åtminstone tillsätta en 

utredning. 


