
   

Styrelseledamoten Olof 
Ekström har avlidit. 

Olof Ekström har i en ålder av 63 år 
avlidit efter en tids sjukdom. Olof har 
länge varit engagerad i vår förening och 
flyttade in på Reimersholme redan 
1981. Han har tillhört styrelsen alltsedan 
2002 och var under många år förening-
ens sekreterare. Under de gångna åren 
har han varit engagerad i driften av före-
ningens eget bredbandsnät tillsammans 
med ett flertal andra boende i förening-
en.  

Ända sedan mitten av 2004 var Olof 
även med och gjorde vårt nyhetsblad Vi 
i Bränneriet – ett flertal år som ensam 
redaktör. Vi som bott i föreningen från 
start minns också hur han under många 
år var engagerad som lekledare vid de 
årligt återkommande julgransplundring-
arna som ägde rum i samlingslokalen i 
Micasas fastighet belägen längst ut på 
Reimersholme. Olof har även haft ett 

 stort engagemang för den årliga fest-
dagen på Reimersholme. 

Olof hade koll på det mesta som hände i 
föreningen. Han syntes ofta ute i ett eller 
annat ärende som behövde tas itu med i 
området och husen. Om inte annat kun-
de man se honom med kameran i 
högsta hugg för att dokumentera smått 
som större i vår förening och på övriga 
Reimersholme. 

Olof lämnar ett stort tomrum efter sig 
och vi känner med och tänker på hans 
familj i deras sorg. Kvar finns våra 
minnen och Olofs alla insatser för 
bostadsrättsföreningen Bränneriet. Olof 
kan vila i frid i förvissningen om att han 
gjort gott för många människor. 
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Ny förvaltare i Bränneriet 

Daniel Larsson, som tillträdde som ny 
förvaltare den 1 juni i år slutade tyvärr 
sitt arbete på HSB den 19 november. 
Hans efterträdare heter Lotta Iacobi som 
tillträdde sitt jobb som förvaltare för 
Bränneriet den 21 november. Hon kom-
mer även att ta sig an förvaltandet av 
brf. Mälaren. 

Vi säger välkommen till vår nya förval-
tare och önskar Daniel lycka till på sitt 
nya arbete! 

 /Styrelsen 

Förändringar i kanalutbudet 

Från den 8 december ersattes MTV 
med Eurosport 1 SD och HD. En annan 
nyhet är att Kanal 5 HD, Discovery 
Channel HD, Kanal 9 HD, Kanal 11 HD 
och TV12 HD har lagts till i grundpa-
ketet.  

För att uppdatera kanallistan behöver du 
starta om din tv-box. 

 /Styrelsen 

Maskinistfunktionen har 
förstärkts 

Vår maskinist Lars får  
nu assistans av Mathias  
Anbratt som kommer att  
arbeta vid sidan av Lars. 

Vi hälsar Mathias välkommen! 

 /Styrelsen 
 

 

                          Årsmöte och  
                          ekonomimöte 

Ordinarie årsmöte för brf Bränneriet är 
planerat till  

    torsdagen den 1 juni. 

Ekonomiinformationen 
i Åttingen är planerad till 

    torsdagen den 11 maj. 

Samtidigt vill vi informera om att enligt 
våra stadgar ska motioner vara inlämnade 
till styrelsen senast den 31 januari. 

Glöm inte att motioner ska vara under-
tecknade av motionären (bara e-mejl 
räcker inte, en undertecknad utskrift be-
hövs i brevlådan Rhg 23 1tr). 

 /Styrelsen 

Arbetet med ventilbyten 

Arbetet med utbyte av ventiler för vatten är 
nu inne i sista fasen. Arbetet med detta 
kommer att ske nattetid mellan 22:00 till 
06:00 fram till slutet av januari 2017. Detta 
för att minska störningar dagtid då varje 
avstängning/utbyte tar cirka 8 timmar 
inklusive tömning och påfyllning. Tidpunkt 
när detta sker kommer att annonseras i 
respektive portar av Johanssons Rör. 

Tidplan för avstängningarna finns på vår 
hemsida: 
www.hsb.se/stockholm/brf/branneriet/.  
En del portar är redan avklarade. 

 /Styrelsen 
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