Vi i Bränneriet
Brf Bränneriets
medlemstidn.
Utg. K Lövgren

Nr. 5 – maj 2017

KALLELSE
HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet
i Stockholm kallar till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Tid: Torsdagen den 1 juni 2017
klockan 18.30
Plats: Drakenbergssalen,
Lignagatan 6
Ingången ligger i hörnet av Hornsgatan och Lignagatan, precis bredvid
ingången till Tellus Fritidscenter.
Vid stämman kan medlem företrädas av
ombud om ombudet är medlemmens
make/maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en
röst. Innehar medlemmar bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans
endast en röst. Röstberättigad är endast
den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Om medlem skall företrädas av ombud
skall ombudet ha en skriftlig och daterad
fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år
från utfärdandet. Ombud som själv är

Tellus Fritidscenter med
Drakenbergssalen
medlem och har rösträtt på stämman
kan rösta för sig själv samt den medlem
som företrädes genom fullmakt. Ingen
deltagare på stämman får dock som ombud företräda mer än en medlem.
Välkomna! /Styrelsen
PS. Efter stämman planerar vi att
servera en enkel räksupé, se sidan 2.

Och så har vi ekonomi-informationsmötet!
Mötet ska ge information och möjlighet att ställa frågor om
bostadsrättsföreningen Bränneriets ekonomi inför stämman.
Tid och plats: torsdagen den 11 maj kl. 19.00 i Åttingen Rhg 45.
Välkomna! /Styrelsen
Redaktionen: Cecilia Hansson, 53an, Nils Tervell, 49an
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Förslag till Dagordning
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande för stämman

3.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.

Godkännande av röstlängd

5.

Fastställande av dagordning

6.

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera
protokollet samt val av rösträknare

7.

Fråga om kallelse behörigen skett

8.

Styrelsens årsredovisning

9.

Revisorernas berättelse

10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.

Beslut i anledning av årets resultat

12.

Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13.

Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för
mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för
andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

14.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.

Val av revisor och suppleant

16.

Val av valberedning

17.

Erforderligt val av representation i HSB

18.

Behandling av inkomna motioner, 4 motioner finns

19.

Utdelande av Folke Eriksson-stipendiet

20.

Stämmans avslutning

Något ätbart efter stämman
Även i år fortsätter vi vår gamla vana att
avnjuta en RÄKSUPÉ efter mötet.
Passa då på att samtidigt umgås och
prata en stund med dina grannar.
/Styrelsen
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Motioner till stämman 2017
I år har vi fyra motioner att behandla på stämman.
Motion 1:

3

ViB

4

Styrelsens yttrande över motion av Filippa Myrbäck och Per-Olof
Andersson angående förråd i Bränneriet.
Till föreningens bostadsrätter hör källarförråd enligt gängse standard för
flerbostadshus. Vid grundandet bildades också ett antal extraförråd som med senare
tillägg uppgår till omkring 35 stycken av varierande storlek och kvalitet.
Styrelsen har översikt över vilka förråd som finns och anser att det inte behövs någon
ny genomgång. I vilken grad de uthyrda extraförråden utnyttjas av hyrande är inget
som styrelsen bevakar och lägger sig i.
Styrelsen ställer sig positiv till att förutsättningslöst utreda möjligheterna att utöka
antalet extraförråd och kommer att göra en utredning under 2017.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att motionen därmed kan anses besvarad.
Motion 2:
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Styrelsens yttrande över motion av Filippa Myrbäck och Per-Olof
Andersson angående gym för hela Bränneriet.
Föreningens medlemmar disponerar nu två lokaler för motionsverksamhet. I
bottenvåningen på Reimersholmsgatan 65 finns ett mindre gym med utrustning. Vid
garageplan finns en större lokal utan utrustning som används till gymnastik och
styrketräning. Det finns även flera kommunala utegym och kommersiellt drivna gym
inom föreningens närområde.
Frågan om ett större utrustat gym diskuterades senast på stämman 2015 i anledning
av en motion om att föreningen skulle hitta en annan och större lokal för motion- och
styrketräning. Stämman avslog motionen om att hitta en annan och större lokal. I
samband med stämman utlovade styrelsen att i Vi i Bränneriet presentera en lista
över lokaler i föreningen som används eller kan användas för fritidsverksamhet. Den
utlovade listan presenterades i Vi i Bränneriet nr 8, 2015 och finns tillgänglig på
föreningens hemsida.
Det finns ingen större lokal ledig som styrelsen kan flytta gym-verksamheten till. En
större lokal skulle kräva att annan verksamhet måste flytta till en mindre lokal eller
läggas ner. En motionslokal ställer dessutom krav på ventilation, toalett, ljudisolering,
m.m. Det är få lokaler som uppfyller sådana krav i föreningen.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att avslå motionen.
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Motion 3:

Styrelsens yttrande över motion av Filippa Myrbäck och Per-Olof
Andersson angående buller från Färgfabriken
Då vår bostadsrättsförening är belägen i ett förhållandevis centralt läge i Stockholms
innerstad kan styrelsen konstatera att störningar av olika karaktär inträffar mer eller
mindre frekvent där boende kan känna otrevnad. Det styrelsen har att ta ställning till
är om den angivna verksamheten på andra sidan Liljeholmsviken kan utgöra en
sådan stor påverkan på oss boende i föreningen att en riktad skrivelse alternativt
uppvaktning av tillståndsgivande myndighet eller arrangör skall ske.
Styrelsen har därvid kunnat konstatera att störningarna inte varit av den omfattningen
att vi anser det nödvändigt att vidta några åtgärder. Vi rekommenderar därför
motionärerna att påverka de involverade myndigheterna genom de demokratiska
kanaler de finner nödvändiga.

Styrelsen föreslår stämman
- att motionen därmed kan anses besvarad.

ViB
Motion 4:
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Styrelsens yttrande över motion av Marijana Andersson
angående förbättringsförslag över framkomlighet
Inom föreningens eget område saknas möjlighet att förbättra framkomligheten
men styrelsen håller med om att motionärens förslag på förbättringsåtgärder skulle
underlätta för många av dem som bor på Reimersholme liksom besökande på ön.
Då marken som berörs är kommunal gatumark har styrelsen kontaktat
Södermalms stadsdelsförvaltning i ärendet. Södermalms stadsdelsförvaltning har
meddelat att ärendet lämnats över till Trafikkontoret. Vi kommer att fortsätta
dialogen med kommunen i ärendet och återrapportera deras tänkande i ViB.
Föreningen är positiv till att det åtgärdas i enlighet med motionärens förslag men
föreningen har inte rådigheten i frågan.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att motionen därmed kan anses besvarad.

De nya lampstolparna har kommit på plats! Målas ska de också,
men det dröjer ett tag innan det blir gjort.
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Valberedningens förslag till styrelse, arvoden m.m.
för brf Bränneriets årsstämma den 1 juni 2017.
Förslag till presidium vid stämman:
Ordförande:

Bernt Sävström

Sekreterare:

Cecilia Hansson

(brf Reimers)

Förslag till arvoden:
Ordförande
Sekreterare
Övriga ledamöter

23 000:11 000:5 000:-

Arvode per bevistat styrelsesammanträde
Föreningsvald revisor
Föreningsvald revisorssuppleant

800:10 000:2 000:-

Vid större arbeten utöver ordinarie styrelseuppgifter utgår för ledamöter, suppleanter, och övriga
medlemmar som deltar i projektet:
a) ett arbetsmötesarvode på 500 kr, plus efter två timmar, ytterligare 200 kr per timme eller en
kompensation för förlorad inkomst.
b) en ersättning på 5 000 kr per månad för den ledamot, suppleant eller annan av styrelsen utsedd
medlem som arbetsleder maskinisterna i deras dagliga sysselsättning.
c) en ersättning på 300 kr per tillfälle för ledamots eller suppleants jourutryckning (detta kan vara
garageportsöppning vid fel, vid hissfel, vid fläktstopp, bredbandsfel, översvämning etc).
Arvode till valberedning föreslås av föreningsvald revisor.
Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter 2017:
Carl Andreas Claussen
kvarstår
ett år på nuvarande 2-årsmandat
Rickard Resare
kvarstår
ett år på nuvarande 2-årsmandat
Anders Åkesson
kvarstår
ett år på nuvarande 2-årsmandat
Kristina Lövgren
omval
två år
Nils Tervell
omval
två år
Cecilia Hansson
omval
ett år
Leif Östling
omval
ett år
Göran Lind
nyval
två år
Louis Svane
nyval
två år
Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant 2017:
Kai Olsen
Nils Holm

nyval
omval

ett år
ett år

ordinarie
suppleant

Förslag till övriga val:
Representanter till HSB Stockholm / distrikt innerstaden.
6 st: valberedningen föreslår att dessa utses av nya styrelsen.
Med vänliga hälsningar
Valberedningen:
Bengt Hellman
sammankallande

Hans Svensson

Malin Eriksson
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Aktuellt om renoveringar
Under våren har flera renoveringar av lägenheter genomförts i föreningen; några med
dokumentation och tillstånd av
styrelsen och några utan. Renoveringarna utan tillstånd har tillfälligt fått lov
att stoppas och backas i avvaktan på
nödvändig dokumentation för godkännande.
Bostadsrättshavarens skyldigheter för
renovering och ombyggnad är specificerade i våra stadgar och tillvägagångssättet är tydligt redogjort för i
Värt att Veta, Att tänka på vid renoveringar.
Några åtgärder som brukar återkomma
och som bör uppmärksammas särskilt
är följande:
- Att ersätta den gamla golvbrunnen
med ny på annat ställe är ett mycket
riskfyllt arbete då betongen under
brunnen endast är cirka 4 cm tjock. Det
har hänt, det händer och kommer att
hända igen att man trots försiktighetsåtgärder och skicklighet bilar igenom
golvet till grannen under. Det är inte
roligt och riktigt tråkigt ansvarsmässigt
på flera sätt om man inte har begärt
styrelsens tillstånd för flytten av brunnen.
- Handdukstorken tillhör fastigheten
och får inte tas bort då den ingår i den
cirkulerande varmvattenkretsen för
temperaturreglering
av tappvarmvattnet,
som inte får bli för
hett eller för kallt med
åtföljande legionellarisk.
/Styrelsen

Vårsalong på Reimersholme
Lördag den 13 och söndag den 14 maj
2017 blir det Vårsalong med några av
Reimersholmes alla konstnärer.
Plats: Bridgelokalen, Reimersholmsgatan 39, -1 tr.
Tid: kl. 12-16
Senaste inlämningsdag för hugade utställare är redan den 5 maj. Intresserade ska höra av sig till Karin Åstedt på
tel: 073-390 35 55 eller via e-post till:
karin.astedt01@gmail.com
Välkomna!

Välkomna till vinprovning
Måndag 22 maj kl. 19:00.
Vi möts i vinprovarlokalen, dörren intill
porten Reimersholmsgatan 37 vid
Coop-torget. Temat denna gång är:
Syditalienska viner. Ansvarig för
provningen är Hans Kajblad.
Anmälan: E-post:
vinprovarna@branneriet.se eller
brevlådan ”Svante Böös”
Reimersholmsgatan 79 1tr.
Ni som stoppar kort i brevlådan ange
dag och tid, när Ni stoppar ned
anmälan. Begränsat antal platser.
/Välkomna önskar
Svante och Leif

Nya höns i hönshuset!
Föreningens hönsflock har utökats
med fyra nya vita höns. De kommer
närmast från en hönsgård i Nyköping.
/Redaktionen

