
   

God fortsättning på 2017 
önskar redaktionen alla boende i Brf 
Bränneriet. 

Servicecenter har bytt namn 
Den 1 januari 2017 bytte Servicecenter 
namn till HSB Kund- & Medlems-
service.  
Öppettiderna har också ändrats. De nya 
öppettiderna som trädde i kraft den 1 
januari är: måndag-onsdag 8.00-16.30, 
torsdag 8.00-18.00 och fredag 8.00-
16.30. 

 /Styrelsen 

Meditation 

Nu sätter vi igång igen med dropin-
meditation. Den startade redan ons-
dagen den 18 januari kl 19-21 i studie-
lokalen, Reimersholmsgatan 73, -1 tr. 
OBS ny tid!  

Vi håller som vanligt på varannan vecka 
(udda veckor). Alla är välkomna, båda 
nybörjare och de som är vana utövare. 
Sista tillfället för våren blir onsdagen 
den 5 juli. 

Vid frågor, kontakta Anna Danielsen 
telnr: 0708-74 41 64. 

 /Meditationsgruppen 

 

 Från Kulturkommittén 
Qigongdags 

Lugna kinesiska övningar för kropp och 
själ. Passar både för nybörjar och fort-
sättare, kvinnor och män. Klädombyte är 
inte nödvändigt. Ledig klädsel är bra. 
Vårens övningar börjar tisdagen den 24 
januari 2017 kl.19 i Studielokalen 
Reimersholmsgatan 73, -1 trappa. 
Ledare är Kerstin Ljunglöf. 

Anmälan och/eller frågor kan ställas till 
Kerstin (tel. 073-753 35 70). 
Pris 500 kr för 10 avkopplande 
övningstillfällen à 60 minuter. 

Välkomna! 

Barndans i Pingislokalen 

Afrikansk barndans med Klara och Leo 
ordnas i Pingislokalen på lördagarna: 

28 januari, 25 februari och 1 april. 
Tid: kl. 10.30-11.30. 

Kostnad: 100 kr per gång, 50 kr för 
syskon. 

Vid eventuella frågor, ring: 073-714 04 
72. 

Välkomna! 
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Fotorummet  

Fotorummet som inte haft verksamhet 
på flera år kommer att tömmas för att ge 
utrymme åt mer angelägna behov. 

Där finns en hel del utrustning för ana- 
log teknik för förstoring och kopiering, 
utrustning vi idag ser som obsolet och 
utan värde. 

Är det några av er som har nycklar till  
fotorummet eller ägodelar där som  
ni vill ta tillvara, så hör av er med be- 
skrivning av utrustningen ifråga senast 
den 15 februari 2017 via e-post till  
styrelsen@branneriet.se eller med ett 
meddelande i brevlådan Reimersholms-
gatan 29, 1 tr.  

Då rummet är helt utan fönster och 
olämpligt för de flesta hobbyverksam-
heter är vår plan att omvandla lokalen till 
förvaring där det finns uttalade behov. 

 /Styrelsen 

Kameran på bilden här ovan är av 
gammal klassisk modell. Det är en 
Bender 4x5 byggsats. 
Den finns dock inte i fotorummet. 
 

 Prylen sopupplag igen! 

Prylen är tänkt som ett bytesrum för 
boende där vi alla tar gemensamt 
ansvar.  

Stora eller söndriga saker får inte 
sättas dit!  

Den person som ställt in någonting i 
Prylen ansvarar även för att, efter några 
veckor, bära bort/kasta det inställda om 
det fortfarande ligger kvar.  

Tyvärr efterlevs inte dessa regler – som 
står uppslagna på tavlan inne i Prylen. 
Styrelse och maskinist måste varje 
vecka ägna tid åt att bära bort och kasta 
saker. 

Vi vädjar till alla att gemensamt ta an-
svar för att vårt secondhandrum hålls 
snyggt och fräscht. Läs reglerna noga 
och efterlev dem för allas trevnad.  

 /Styrelsen 

Höjd avgift på gästparkeringen 

Från och med den 1 februari 2017 gäller 
nya avgifter på gästparkeringen vid 
infarten och framför pingisrummet. 

Taxan höjs till 15 kronor per timme 
08.00–18.00 samt 8 kronor per timme 
övrig tid och en maxtaxa på 100 kronor 
per dygn. 

 /Styrelsen 
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