
   

KALLELSE  
HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet  
i Stockholm kallar till 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  

Tid:   Tisdagen den 16 oktober 2018  

klockan 19.00 

Plats: Åttingen,  

Reimersholmsgatan 45 

Ämne att behandla på extrastämman: 
Andra läsningen och röstning om att an-
ta nya stadgar. 

Vid ordinarie föreningsstämman den 22 
maj 2018 beslöt stämman enhälligt 
(första läsningen) att godta det av styrel-
sen framlagda stadgeförslaget.  

Stadgeändringen har tagits fram främst 
beroende på ändrad lagstiftning och för 
ett försök att modernisera språket. 

Stadgeförslaget finns att tillgå på före-
ningens hemsida och delades också ut 
till alla boende inför det informations-
möte som hölls i Åttingen den 23 april 
2018 i anledning av förslaget till ändring 
av stadgar. 

Välkomna!/Styrelsen 

 

 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Extrastämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Anmälan av ordförandens val av 
protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid 
extrastämman 

6. Fastställande av dagordning 

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

8. Fråga om kallelse behörigen skett 

9. Styrelsen föreslår stämman att  
besluta att anta de nya stadgarna 

10 Extrastämmans avslutning 

Höstens städdag 

Söndagen den 21 oktober kl. 10 börjar 
höstens städdag utanför Konsum. Det 
blir de vanliga göromålen med löksätt-
ning, rensning på stranden, ställa undan 
altanmöbler, med mera.  

Klockan 12 blir det som tidigare år gril-
lad korv på torget utanför Konsum. 

/Styrelsen 
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REIMERSHOLMES KULTUR-

KOMMITTÉ BJUDER IN: 

För första gången i Sverige:  
Sitarmästaren Pandit Rabindra  
Narayan Goswani ackompanjerad  
på tabla av Suranja Ghosh, en av de få 
professionella kvinnliga tablaspelarna i 
världen. 

Upplev den indiska klassiska musiken 
som den var menad att spelas: akus-
tiskt, avslappnat, intimt i ett utforskande 
möte mellan två mästerliga musiker. 

Plats: Åttingen  

Tid: Torsdag den 4 oktober, kl. 19.00 

Fri entré. 

 /Varmt välkomna! 

Eldhärjat kulturminne 

Den stora cognacstunnan har på bak-
sidan skadats av eld. Om skadan har 
skett genom ovarsamhet med engångs-
grill eller ljus eller om det mer troligt är 
ett avsiktligt illdåd kan vara sak samma. 
Turligt nog är ek så dålig brasved att 
tunnan inte brunnit ner. 

Det är ändå mycket tråkigt att tunnorna 
inte kunnat få stå oskadda. 

De ägs av Stockholms stad och skadan 
är anmäld till vår kontaktman i staden.  

 /Redaktionen 

Förnyad hiss-styrning 

Hissarnas frekvensstyrning kan  
slås ut vid elstopp. Det skedde i  
våras med två hissar vilket medförde 
mycket långa stopp, då styrningen var 
av utgången modell men där reparation  

 kunde ske med nya frekvensomvandla-
re och ombyggnad. 

Flera dagars stopp på våra hissar är inte 
acceptabelt. Styrelsen har därför beslu-
tat att uppgradera alla hissar. Bytet till 
nya frekvensomvandlare beräknas kun-
na klaras av på två dagar per hiss.  

Ombyggnaden är planerad att starta i 
oktober och sedan pågå fram till en bit 
in i januari 2019. 

Aktuella tider kommer att tydligt avise-
ras. 

Preliminärt tidsschema för frekvensbyte 
i de olika portarna.  

På hissarna på Reimersholmsgatan 25, 
53 och 75 som redan fått nya frekvens-
omvandlare behöver det bara göras ett 
byte av kontaktorer.  

 /Styrelsen 

En annan hiss med stora igångsätt-
ningsproblem. 

 


