
   

Nomineringar till styrelsen 2018 

På årsmötet den 22 maj väljs styrelse 
och revisorer. 

Vi i valberedningen lämnar då ett förslag 
på utvalda ledamöter. Vi behöver dock 
era tips och inbjuder nu till nominering. 

Känner du någon du tror skulle kunna 
bidra i styrelsearbetet eller om du själv 
vill göra en insats för föreningen så hör 
av dig med förslag till någon i valbered-

ningen senast den 7 april. 

/Valberedningen 

Jan Viitanen, Rhg 25. 
janviitanen@gmail.com 
073-777 33 01  

Hans Svensson, Rhg 37. 
ullaochhasse@hotmail.com 
070-339 89 07 

Malin Eriksson, Rhg 77. 
eriksonmalin@hotmail.com 
070-871 58 61 

Skona brevbärarnas fingrar 

En del brevinkast är mycket tröga att 
öppna, andra är mer eller mindre trasiga 
och brevbärare (och ViB-utdelare) riske-
rar att göra sig illa på vassa delar.  

Det kanske därför bör nämnas att det 
hör till medlemmarnas ansvar att 
underhålla brevinkasten. 

 /Styrelsen 
 
 

 

Nya garageportar 

I förra veckan byttes våra hårt slitna ja-
lusiportar mot garage, förråd och gods-
mottagning vid garageplan. Fotona visar 
före och efter byte. 

 /Redaktionen 

Ny hönsvakt önskas 
En familj i vår hönsgrupp  
flyttar snart. Därför vill vi gär- 
na ha en ny hönsvakt. Vi har ett löpande 
schema då man är hönsvakt var åttonde 
vecka. Som belöning får hönsvakten de 
ägg som produceras.  

Just nu har vi sex hönor och en tupp. 
Allt foder ombesörjes av föreningen. 

Kontaktperson är Anna Danielsen tel: 
070-874 41 64. 

 /Hönsgruppen 

 

Redaktionen:  Cecilia Hansson, 53:an, Nils Tervell, 49:an. 
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Brf Bränneriets 
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Vattenskador orsakade utifrån 

Vattenskador är för oss ett återkomman-
de gissel som vi inte brukar skriva om, 
men det senaste kvartalet har vi fått 
hantera fyra stycken, alla av olika karak-
tär. 

Cykelrum 
Den enklaste bestod i ett läckage vid 
regnigt väder från trappa i 71:an till ett 
cykelrum. När det upptäcktes att vatten 
sipprade in var det enkelt att finna att 
dagvatten trängde in vid steg och vägg-
möte. Att göra ny tätning med plåtskydd 
enligt fotot var följaktligen enkelt.  

Garage 
Nu blir det svårare, som vi kan exemp-
lifiera från 29:ans sydgavel och ett läck-
age ned i garaget. Var det läcker fram 
är lätt att upptäcka. Att ta reda på var 
vattnet läcker in är svårare. Åtgärderna 
här innebar avlägsning av markplattor, 
uppgrävning av fyllmassa och avtäck-
ning av tätningsskiktet. Därefter sökning 
efter läckagepunkter med färgad vätska 
följt av applicering av tätningsmassa 
över hela området och verifierande tät-
provning innan fyllmassa och markplat-
tor flyttades på plats. Efter tätningen 
återställdes följdskador i garage.  

I ett läckage häromåret vid 37:ans gavel 
med ytskikt av asfalt lämnades fyllmas-
san efter packning att sätta sig en tid 
före asfaltering. 

Förråd 
I mitten av oktober upptäcktes inträng-
ande vatten med lukt i ett förråd i 71:an. 
Här engagerades fastighetsförvaltare, 
maskinist och boende och yttre aktörer 
för att begränsa och avhjälpa. Förening- 
ens stammar filmades och befanns fel- 
fria. Efter påstötningar till Stockholm 
Vatten kunde de konstatera att det 
fanns en läcka i deras ledningsnät som 
de då åtgärdade. Källaren sanerades 
och torkades. 

 

 De boende informerades i brev. Då 
Stockholm Vatten var vållande till den-
na skada var bägge parter överens om 
att de skulle stå för kostnaderna.  

Övrigt 
Det kan kort tilläggas att vi i perioden 
också haft några inifrån lägenheter or-
sakade vattenläckor med åtföljande 
skador.  

 /Styrelsen 

Qigongdags 

Lugna kinesiska övningar för kropp och 
själ. Passar både för nybörjare och fort-
sättare, äldre och yngre, kvinnor och 
män. Klädombyte är inte nödvändigt. 
Ledig klädsel är bra. 

Vårens övningar började tisdagen den 
13 februari kl.19-20 i studielokalen Rhg 
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 övningsstillfällen à 
60 minuter. 

 Välkomna! 

Reimers barock 

Barockensemble med tidstrogna ba-
rockinstrument: Johannes Rostamo, ba-
rockcello, Emma Nyman, barockviolin, 
och Jonas Nordberg, luta/teorb. 

Reimersmusiker, kända från världens 
musikscener och Kungliga Filharmoni-
kerna, framför musik av Vivaldi, Bach, 
Stradella, Geminiano, Moffat med flera.  

Plats: Åttingen 

Tid: söndag den 25 februari, kl. 15.00 

Gratis entré och vin. 

 Välkomna! 

Grus 

Det känns dags att påminna om att kolla 
om det bara är grus som kommit emel-
lan när hissdörren inte går igen.  

 /Redaktionen 

 


