
   

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 någonstans.  

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 
På klämdagen fredagen den 27 de-
cember kommer maskinistexpeditionen 
att vara stängd. I övrigt är expeditionen 
öppen alla vardagar under jul- och 
nyårsveckorna enligt vanligt vecko-
schema, det vill säga: kl. 7.30-9.00. 

De som har hyrt gästrum eller Åttingen 
bör tänka på att hämta ut nycklar när-
maste vardag före. Julafton räknas inte 
som vardag. 

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

 /Styrelsen 

Nu är låsbytet i garaget klart!  

Efter lite krångel med in- och utfarterna 
efter bytet av läsare av  
taggar verkar nu det  
mesta fungera som det  
ska. Ett par saker återstår  
att åtgärda men inget som  
ska hindra in- och utfart på normalt sätt. 

Den gamla grå COTAG-taggen kan nu 
slängas (som elsopa!). 

De som begärt fler taggar kan räkna 
med att styrelsen hör av sig inom kort. 

 /Styrelsen 
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Höjning av månadsavgiften 

Styrelsen har beslutat att höja 
månadsavgiften med 3 procent från 
och med den 1 januari 2020.  

Hemsidan uppdateras 
kontinuerligt 

Titta gärna in ibland på vår hemsida. 
Där läggs nyheter upp, man hittar 
kontaktuppgifter för felanmälningar och 
till maskinisten, gamla nummer av Vi i 
Bränneriet, olika blanketter och man 
kan titta på gamla och nya bilder från 
vår holme. 

Kolla särskilt alla förändringar – och 
främst den nya layouten – under rubri-
ken Om föreningen. 

Kom gärna med synpunkter på even-
tuella förbättringar eller felaktigheter på 
hemsidan. Adressen är: 
www.hsb.se/stockholm/brf/branneriet/. 

 /Redaktionen 

Grus-säsongen är här 

Kolla därför gärna hissen då och då 
om det har kommit några gruskorn 
emellan som gör att hissdörren inte går 
igen. 

Grannar och kortbenta hundar som har 
svårt att gå i trapporna uppskattar sär-
skilt att hissen fungerar utan problem. 

Motionstid  
inför årsstämman 2020 

Vi påminner om att inför kommande 
årsstämma ska motioner enligt våra 
stadgar vara inlämnade till styrelsen 
senast den 31 januari 2020.  

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

 /Styrelsen 

 Meditationen flyttar 

Meditationsgruppen vill kunna expan-
dera. Därför flyttar den från och med 
januari 2020 till nya lokaler i Kristine-
hovs malmgård strax bortom Högalids-
kyrkan. 

I den nya lokalen börjar meditationen 
onsdagen den 15 januari 2020 klockan 
18.30 - 20.30 och fortsätter sedan 
varannan onsdag under våren. 
För mer information se: 
www.gladjenskalla.se/. 

Året som gått 

Det har hänt en del i föreningen även 
detta år. Bland annat har bredbandet 
uppgraderats (efter en del installa-
tionsproblem i början). Garaget har 
försetts med nya garagefläktar och  

tre nya hjärtstartare 
har satts upp i 
entrén till varje hus 
med tvättstuga. En 
kurs i hjärt- och 
lung-räddning ord-
nades även i sam-
band med detta. 

Som nästan alltid var vädret fint på 
festdagen, även om festarrangörerna 
varje år är lika nervösa för hur det ska 
gå. Det åts mer kräftor än någonsin 
och nere på kajen kunde man även 
denna gång beskåda en gammal fin 
brandbil.  

Vädret på höstens städdag var där-
emot under all kritik. Grått, regnigt och 
ruggigt var det, även om regnet efter 
ett tag ändå avtog. 

 /Redaktionen 
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