
   

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. 

Trötta 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 garage-
plan, alternativt placeras granen bakom 
miljörummet vid 65:an. Granar kastas ej 
i grovsoprummen. Tack på förhand för 
gott samarbete. 

/Styrelsen 

Maskinistexpeditionen 
Under julen kommer maskinistexpedi-
tionen att vara öppen alla vardagar en-
ligt vanligt veckoschema.  

 /Styrelsen 

 Låssystemet  
Ut med gamla cylindrarna 
Efter en lång prövotid tar vi nu bort de me-
kaniska låscylindrarna i portarna och ersät-
ter med nya. Det blir en cylinder per port, 
och i de fall det finns flera ingångar  
sätts det in blindcylindrar i de öv- 
riga ingångarna. Detta innebär 
att ni som fortfarande använder  
den gamla portnyckeln istället mås- 
te börja använda taggen. Inga nya 
portnycklar kommer att delas ut. 

Bytet sker allteftersom maskinisten har tid 
över och aviseras inte i varje enskilt fall. Se 
därför redan nu till att alltid ha taggen med 
er, så att ni inte riskerar att bli utelåsta när 
cylinderlåset har tagits bort. 

När låscylindrarna är borta är det inte längre 
någon risk att mekaniska nycklar på drift 
kan användas av någon obehörig. En bort-
tappad tagg görs obrukbar direkt efter an-
mälan. 

 /Styrelsen 

Portombud  

En bra länk för praktiska frågor mellan 
grannar i samma uppgång är våra port-
ombud. Dessutom fungerar de som en 
informationslänk. 

Nu saknar vi portombud för 23:an och 
29:an. Har du intresse eller förslag kon-
takta styrelsen via e-post: 
styrelsen@branneriet.se eller lämna en 
lapp i föreningens brevlåda Rhg 29 1tr. 
Den årliga träffen för alla portombud är 
planerad till den 20:e februari 2018. 

 /Styrelsen 
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Höjning av månadsavgiften 

En påminnelse om att månadsavgiften 
höjs med 5 procent den 1 januari 2018. 

 /Styrelsen 

Årsmöte och ekonomimöte 

Ordinarie årsmöte för brf Bränneriet är 
planerat till tisdag den 22 maj. 

Ekonomiinformationen i Åttingen 
planerar vi till tisdag den 8 maj. 

Samtidigt vill vi informera om att enligt 
våra stadgar ska motioner vara inläm-
nade till styrelsen senast den 31 janua-
ri. Glöm inte att motioner ska vara un-
derskrivna av motionären. (bara e-post 
räcker inte, en undertecknad utskrift 
behövs i brevlådan Rhg 23, 1tr). 

/Styrelsen 

Bredbandsbolaget BB –  
Kabel-TV 
Övergången har gått smidigt och vi tackar 
alla som hjälpt andra att klara övergången 
från CD till BB.  

När man går in på BB:s hemsida kan man 
få intrycket att ”streaming” ingår i basutbu-
det. Det gör det bara i enskilda abonne-
mang som då kostar därefter, men alltså 
inte i vårt föreningsabonnemang. Som re-
gistrerad användare genom brf. Bränneri-
et finner du aktuellt utbud och priser för till-
val under mina tjänster efter inloggning. 

Du får själv se till att ändra grunduppgifter-
na gällande kabel-TV i Värt att Veta; byt 
alltså Canal Digital till Bredbandbolaget 
och telefonkontakt till 0200-116500. 

Vid flytt avregistrerar du ditt eventuella 
abonnemang efter inloggning på Bred-
bandsbolaget.se/mina sidor/dags att 
flytta? Du kan sedan sända in boxen frakt-
fritt till BB. Den som flyttar in har då det 
analoga utbudet och får efter anmälan ny 
box ur BB:s egna sortiment.  

 /Styrelsen 

En liten hälsning från tomten: 
Lämna aldrig de levande ljusen  
utan uppsyn! 

/Tomten 
 
 
 

 Hänt på Reimers 2017 

Några av de händelserer som kanske 
kommer att bli extra ihågkomna från 
2017: 

- att vi tyvärr fick avslag på vår förfrå-
gan om friköp av våra tomter.  

- att vi under några veckor i våras fick 
lov att slänga våra hushållssopor i con-
tainrar utomhus, eftersom cyklonen i 
sopsugshuset behövde bytas ut. 

- att vi kunde inviga våra första ladd-
platser i garaget för elbilar. 

- sopbilen som krock- 
ade med ett stort träd  
som knäcktes och föll  
ner över gatan. Buss- 
trafiken stod still i  
fem timmar. 

- att våra konjaks-
tunnor, nyrenovera-
de och fina, äntligen  
återfördes till sina  
platser på kajen  

igen – under stor pompa och ståt.  

- att en trasig avloppsledning ansluten 
till Stockholm Vattens pumpstation 
gjorde att avloppsvatten trängde in i 
några av våra källare och orsakade 
fuktskador och obehaglig lukt.  

- och, slutligen, att Reimersholme fick 
ett sällsynt besök av en  
slaguggla som bosatte  
sig ett tag i en pyramid- 
poppel invid Musteriet.  
Fågelskådarna skocka- 
des, noterade och fotograferade. Bara 
en gång tidigare har en slaguggla note-
rats i Stockholms innerstad. 

 /Redaktionen 

 

 


