
   

Styrelsen tackar 
för det gångna 
året och önskar 
alla boende en 
God Jul och ett 
Gott Nytt År. 

Även våra maskinister Lars och 
Mathias önskar alla boende en 
God Jul och ett Gott Nytt År. 

Julgranar 

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, alter-
nativt placeras granen bakom miljö-
rummet vid 65:an. Granar kastas ej i 
grovsoprummen. Tack på förhand för 
gott samarbete. 

/Styrelsen 

 Levande ljus – jättemysigt. 

En av de saker som hör julen till är 
levande ljus, vackert och mysigt. 

En sak vi då behöver komma ihåg är att 
det också kan vara farligt ur 
brandsynpunkt. 

Så, en liten hälsning från tomten: Lämna 
aldrig de levande ljusen utan uppsyn! 

/Redaktionen 

Konjakstunnorna kommer åter! 

Som ni bör ha sett i senaste Söder-
malmsnytt nr 49 så renoveras nu de tre 
tunnorna som brukar stå på kajen. Det 
blir tomma tjärdoftande tunnor utan refill 
som beräknas hit i april-maj 2017. 

 /Redaktionen 

Tunnorna före flytt 
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ViB – i begynnelsen 

De första boende i brf. Bränneriet flyttade 
in i sprillans nya lägenheter i maj 1980. I 

månadsskiftet oktober/november sam-
ma år delades det första numret av det 
nyhetsblad ni just nu läser ut till alla 
boende – då under namnet Vi på 
Reimers. Redan till nummer två en 
månad senare hade namnet dock bytts 
till det nuvarande Vi i Bränneriet (ViB). 
Sedan dess har det gått 36 år! För att 
fira detta udda jubileum gör vi en tids-
resa tillbaka till de första åren då före-
ningen var alldeles ny och tog sina 
första stapplande steg. 

Nybyggaranda 

De första åren präglades ViB i hög 
grad av en glad och ivrig nybyggar-
anda, då många idéer och förslag på 
alla möjliga sorts verksamheter virv-
lade om varandra. I början får man 
följa tillblivelsen av alla de fritidsaktivi-
teter som vi numera kan skörda fruk-
terna av: ett snickeri (som först place-
rades i en olämplig lokal störande för 
grannarna), bridge, konstutställningar, 
vävstuga, studiecirklar, fotolabb, bil-
jard, vinprovning, schack och en hel 
del saker som riktade sig direkt till alla 
barnen i föreningen. Många blommor 
och buskar planterades. Och apropå 
skörda frukter – tack vare det tidiga 
planterandet av fruktträd och bärbus-
kar i vårt område kan vi nu varje år 
njuta av äpplen, plommon och vinbär.  

 

 
Några rubriker från det allra första 
numret hösten 1980:  

Så var det det där med hunden och 
katten och trivseln... (angående 
okopplade hundar och katter i barnens 
sandlådor) 
Löksättardag 
Balkongglasning (utan in i balkong-
inglasning) 
Var god kläck idéer, tack! (Hur ska vi 
göra med våra lokaler i området?) 
Tvättstugan!!! (Det första klagomålet 
på dålig rengöring av maskiner och 
tvättstugor) 
Leverans av trancherbräda till 
lägenheter som ännu inte fått sådana. 

I det första numret publicerades också 
Folke Erikssons allra första krönika 
(oftast på sidan två) Bli inte arg...då blir 
du bara förbannad. Folke var vår förste 
styrelseordförande tillika redaktör för 
ViB i många år. Han var faktiskt redak-
tör ända fram till och med ViB 4, 2004. 
Därefter tog Eva-Maria Morin och Olof 
Ekström över som redaktörer och 
Kristina Lövgren axlade posten som 
ansvarig utgivare. 

Förmaningar och trevligheter 

Redan i begynnelsen förmanades det 
att det är ”totalförbud mot att köra in 
bilar i hela vårt område” (juni 1981), 
bönades och åthutades det om att inte 
borra i väggarna på kvällar och helger 
och skälldes det på cyklister (och mo-
pedister) som i alltför hög fart for fram 
längs våra gångvägar.  

Andra ”populära” ämnen var klagomål 
om oreda och förstörelse i pingis-
lokalen, alltför högljutt festande i 
Åttingen, grillar som placerades intill 
luftintagen på takterrasserna och redan 
1985 kom de första klagomålen på allt-
för trånga cykelrum. 
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Styrelsen å sin sida förmanade de bo-
ende att hålla sig till reglerna för andra-
handsuthyrning som först måste god-
kännas av styrelsen, att hålla bättre 
ordning i tvättstugorna, att inte fylla 
trapphusen med barnvagnar, kälkar, 
mattor med mera. Och det eviga 
diskussionsämnet flytspackel skulle vi 
kunna fylla en tegelstensroman med. 
Känns något av allt detta bekant?  

Men ViB innehöll inte bara klagomål 
och förmaningar. Det ordnades många 
trevliga saker också: picknick på 
udden, öppet hus vid jul med glögg och 
pepparkakor, välkommen-åter-fest 
efter sommaren och bryggdans. För 
barnen ordnades visning av barnfilmer, 
pryl- och klädbytardagar, julgrans-
plundringar, lekar, dans och sång. 

Jämna och halvjämna jubiléer firades, 
på 5-årsjubiléet med fika i Åttingen, 
gårdsmusikanter och fyrverkeri och på 
10-årsjubiléet med barnfilm, tipsprome-
nad, hoppborg, raketer, kräftor, musik 
och dans på kajen. Det tipsades även 
tidigt om markiser och skrevs mycket 
om olika typer av balkonginglasningar.  

Kulturen flödar 

Man får sig mycket föreningshistoria till 
livs när man läser gamla ViB-tidningar. 
Reimersholmes Kultur- 
kommitté startade i  
november 1985,  
Boservice smög  
igång 1987, HPR 
i september 1988,  
Bränneriets Båtsäll- 
skap och Vinprovar- 
klubben 1989, och  
Ekoparken med höns- 
hus under våren 1993. 

En tävling utlystes i oktobernumret 
1981 om vad det mångkantiga huset 
ovanför Konsum skulle döpas till och i 
januarinumret 1982 förkunnades att 
Eva Berggren vunnit med sitt förslag 
”Åttingen”. Mot slutet av föreningens 
första decennium fördes också en 
fåfäng kamp mot nedläggning av vårt 
postkontor bredvid Konsum. 

 

 Layouten 

I många år trycktes tidningen på 
kontorsoffset hos HCK (Handikapp-
förbundets Centralkommitté) som höll 
till i samma hus där nu Reimersholme 
Hotell huserar. Från allra första början 
var detta hus matsal för arbetarna på 
Spritfabriken. Tidningen trycktes de 
första åren på färgat papper: gult, 
beige, orange, rosa, grönt innan man 
gick över till enbart vitt papper.  

Tidningshuvudet skilde sig från det 
nutida. Det var samma idé med en 
teckning av vårt industriminne nedan-
för Ekoparken, men i ett enklare ut-
förande (se bilder sid 3). Det nuvaran-
de tidningshuvudet såg dagens ljus 
första gången i augusti 1983. 

           Typisk ViB-layout 1981 

Artiklarna knackades ner på maskin 
medelst pekfingervalsen. Många rubri-
ker var skrivna för hand. Numren var 
mellan fyra och åtta sidor tjocka, 
illustrationerna stora och det var myck-
et ”luft”på sidorna och nästan bara 
enspaltsidor. Numera gör vi ju oftast 
bara ”ettbladstryck” i två spalter, men 
sidorna är nu mer komprimerade med 
mindre illustrationer och mindre luft på 
sidorna, vilket nog innebär att text-
mängden blir ungefär densamma. 

Redan tidigt utropades en morsk 
slogan: ”VI I BRÄNNERIET Reimers-
holmes mest spridda tidning”. Om det 
stämmer är osäkert, men ViB är säkert 
Reimersholmes äldsta tidning! 

 /Redaktionen 



    ViB 4 

 

Ingen höjning av 
månadsavgiften 

Vi har nu fastställt föreningens budget 
och kan berätta att det inte är aktuellt 
med några avgiftshöjningar under 2017 
om inget oförutsett inträffar. 

 /Styrelsen 

Lämna kvar digitalboxen 
vid flytt 

Den lilla digitalboxen och kort som ni 
fick hämta ut för två år sedan tillhör 
lägenheten. Det innebär att vid försälj-
ning av lägenhet ska denna digitalbox, 
tillhörande kort och fjärrkontroll lämnas 
kvar. Dessa tillhör föreningen och kan 
ej brukas utanför brf Bränneriet.  

Alla tillval är däremot personliga och 
måste sägas upp före flytten för att 
man ska slippa fortsatt debitering. 

 /Styrelsen 

                     Snart är det sommar igen! 

 Sopsugsrenovering 

Cyklonen som tar emot 
soporna i sopsugnings- 
centralen har efter mer  
än trettio år tjänat ut.  
Byte planeras att ske  
under två veckor omkring  
påsk 2017.  

Under den tiden måste våra sopinkast 
spärras och containrar kommer att 
ställas upp på olika platser på vårt om-
råde. Vi får alltså omaka oss att bära 
våra hushållssopor till dessa contain-
rar. Ett annat omak blir den livliga tra-
fiken av sopbilar på ön.  

I den ordinarie anläggningen kompri-
meras soporna så hårt i en container, 
att hämtning med bil endast behöver 
sker 2-4 gånger i månaden.  

Närmare information följer när vi när-
mar oss renoveringen. 

 /Styrelsen 

 

 

 


