Vi i Bränneriet
Brf Bränneriets
medlemstidn.
Utg. K Lövgren

Nr. 12 - november 2017

Höstens städdag
Tur med vädret hade vi. Solen sken från
en blå himmel (dagen efter regnade
det). Ändå var det något färre städ- och
planteringsvilliga som dök upp denna
gång. Men de som kom, fick i alla fall
mycket gjort.
Vårlökar grävdes ner i jorden som vanligt, altanmöblerna stuvades undan, löv
krattades, kajen rensades och diverse
andra göromål klarades också av.
Några tog sig även an Prylen där det
fanns en hel del att städa bort som inte
borde finnas där.
Efter detta samlades alla för en pratstund vid grillen och korven med bröd
smakade förträffligt.
Stort tack till alla medverkande!
/Redaktionen

Åttingen
Reimersholmsgatan 45
Åttingen har de senaste åren, i etapper,
reparerats och fräschats upp både till
det yttre som till det inre. Ett större problem har varit läckor i tak och stopp i
stuprör, som synbart skadat fasaden.
Fasaden är återställd i gott skick och de
nya stuprören försedda med lövsilar för
att undvika stopp.
Det östra takfönstret är så skadat att tidigare försök till tätning inte hjälpt. Ställningen är till för att komma åt fönstret
och laga det med god hållbarhet.
/Styrelsen

Ny tupp
Hönsgårdens tupp med det
stolta namnet Johnny Cash
blev för någon tid sedan tyvärr sjuk och
fick lov att avlivas. Nu har en ny tupp
inköpts som vi hoppas ska må bra och
trivas med våra hönor.
/Redaktionen
Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Nils Tervell, 49:an.
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ViB
Helga Henschens vänner
presenterar i text och ton:
HELGA HENSCHEN

Obehaglig lukt i farstu och
källare
De som bor på Reimersholmsgatan 71
och 73 har ett tag haft problem med
mycket obehaglig lukt i källare och
trapphus. Orsaken till detta visade sig
vara en trasig avloppsledning ansluten
till en pumpstation vid Reimersholmsgatan som Stockholm Vatten ansvarar
för. Avloppsvatten trängde in i våra
källare och orsakade lukten.
Läckaget är nu åtgärdat och en ozonmaskin har varit utplacerad i ett par
veckor för att neutralisera lukt och bakterier. Nu ska de ytor i källaren som varit
utsatta för avloppsvattnet saneras och
desinficeras och föreningen kommer att
byta ut det material som blivit vattenskadat.
Stort tack till dem som hjälpte till att få
ordning på detta!
/Styrelsen

Våra lån
Vid placering av föreningens lån under
hösten har vi återgått till den finanspolicy som föreningen antog 2014.
Lånen ligger nu som visas på tabellen
här nedan.
/Styrelsen

(1917-2002) – författare, skulptör, målare, tecknare, fredsaktivist.
Medverkande: Kent Malte Malmström,
Marie-Therese Sarrazin, Eva Norée
Möller och Berit Skogsberg.
Plats: Åttingen
Tid: onsdagen den l5 november
kl.19.00
Bokbord med försäljning. Fritt inträde.
/Välkomna!

När garagedörrarna krånglar
och tjuter...
När infartsporten till garaget krånglar
och inte går upp, får man lov att köra in
via utfartsporten. Den öppnar man genom att sätta garagetaggen mot läsaren
på muren på vänstra sidan av utfartsporten. För att sedan komma igenom
den inre porten går man först genom
den lilla dörren till höger och öppnar
sedan även den inre utfartsporten genom att sätta taggen mot läsaren från
insidan.
När en garagedörr börjar tjuta måste
den öppnas inifrån för att få stopp på
ljudet. Man måste då gå in i garaget
genom en annan dörr för att därefter gå
till den tjutande dörren och öppna den
inifrån. När dörren öppnas tystnar tjutet.
/Styrelsen

