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Styrelsen tackar
för det gångna
året och önskar
alla boende en
God Jul och ett
Gott Nytt År.
Även våra maskinister 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.
Detta gör vi i Bränneriet först och främst
i den stora containern borta vid garageplan, alternativt placeras granen bakom
miljörummet vid 65:an. Granar kastas ej
i grovsoprummen. Tack på förhand för
gott samarbete.
/Styrelsen

Tomten påminner om att
aldrig lämna de levande
ljusen utan uppsyn!
/Tomten
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Maskinistexpeditionen
Under julen kommer maskinistexpeditionen att vara öppen alla vardagar enligt vanligt veckoschema.
/Styrelsen

Meditation
våren 2019
Meditationen fortsätter även under våren 2019. Med start onsdag den 16 januari och fram till onsdag den 19 juni
träffas meditationsgruppen i studielokalen (Reimersholmsgatan 73, -1 tr) på
onsdagar ojämna veckor mellan 18.30–
20.45 för att meditera tillsammans, lära
oss av varandra och av olika inspirationskällor hur vi kan leva med större
närvaro och medvetenhet i våra dagliga
liv. Vi kan lära ut grunderna i den mindfulness-meditation vi utövar och alla
som är intresserade är välkomna.
/Meditationsgruppen
(ansvarig Anna Danielsen, 75:an)

Motionstid
inför årsstämman 2019
Vi påminner om att inför kommande
årsstämma ska motioner enligt våra
stadgar vara inlämnade till styrelsen
senast den 31 januari 2019.
Glöm inte att motioner ska vara underskrivna av motionären (bara e-post
räcker inte, en undertecknad utskrift
behövs i brevlådan Rhg 29, 1tr).
/Styrelsen

ViB

Höjning av månadsavgiften
En påminnelse om att månadsavgiften
höjs med 2 procent den 1 januari 2019.

2
domaren ta till månadsskillnad där den
yngsta korades till vinnare.

Vertikalmarkiser
Styrelsen har efter begäran från en
medlem beslutat tillåta installation av
vertikalmarkiser. De ska fästas i fönstrens ramar och täcka hela fönsternischen. Tillåten färg är vit.
Villkor och ansökan är desamma som
för traditionella markiser och finns på
föreningens hemsida.
Vi måste dock lägga till att styrelsen
inte rekommenderar installation under
den tid renovering av våra fönster diskuteras eller genomförs enligt det som
kommer att beslutas.
/Styrelsen

Om något brådskande skulle
dyka upp...
som gör att man snabbt behöver komma i kontakt med någon i föreningen
vore det bra att kunna ringa eller
skicka ett e-postmeddelande till den
eller de personerna.
Vårt råd är därför att gå in på Portalen
och titta efter om telefonnummer och
e-postadress står med bland era personuppgifter.
För att hitta personuppgifterna ska ni
antingen logga in via Bränneriets hemsida eller på:
https://www.hsb.se/stockholm/mitthsb/.
Klicka därefter på Mina sidor. Där finns
personuppgifterna och det är bara att
fylla i telefonnummer och e-postadress
och klicka på Spara ändringar.

Tillbaka till sommaren
I djupaste decembermörkret kan det
vara skönt att tänka tillbaka på ljusare
tider och festligheter - som att vi i augusti firade Reimersholmes festdag för
25:e gången. Här följer en liten bildkavalkad från den sommardagen.
Morgonens metestävling vanns av tre
fyraåringar. För att utse en vinnare fick

Mitt på dagen följde sedan som vanligt
loppis och korv- och kaffeförsäljning på
Konsumtorget.

På kajen kunde även en fint putsad
veteranbrandbil beskådas. Det myllrade av intresserade barn – och vuxna –
som klängde runt på brandbilen.
Framemot kvällen ordnades lekar för
barnen nere vid kajen som säcklöpning, dragkamp och dans.

Kräftskivan inleddes sedan lite oortodoxt med afrikanska danser till slagverk innan den mer traditionella tradjazzen tog över med Reimers Swing
Band.
Vid borden längs kajen avnjöts kräftorna tillsammans med lämpliga drycker
tills augustimörkret blev ogenomträngligt och städpatrullen ville gå hem.
/Redaktionen

