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Sopstopp i Bränneriet

Nominering till styrelsen 2020
På årsmötet den 14 maj väljs styrelse
och revisorer.
Vi i valberedningen lämnar då ett förslag
på 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 valberedningen senast den 3 april.
/Valberedningen
Carl Andreas Claussen, Rhg 53
caclaussen@gmail.com
Jan Viitanen, Rhg 25
janviitanen@gmail.com

Pengar till blommor på altan
Styrelsen har beslutat om att höja
bidraget för 2020 till 1 500 kr. Bidraget kan sparas upp till tre år.
Lämna in kvitton och ifylld blankett
(finns på hemsidan) till maskinistexpeditionen.
Pengarna gäller bara för sådant som rör
altanen – inköp av växter, jord, gödsel
och eventuella verktyg för skötseln av
dessa.

Det har varit ett stopp i en sopventil i Brf
Bränneriet. På Reimersholmsgatan 65
slängde någon ner en planka i sopnedkastet. Sopstopp är både otrevliga,
besvärliga att åtgärda och orsakar föreningen en onödig utgift.
Rören är bara 30 till 40 cm i diameter.
Skrymmande sopor som plankor hör inte
hemma där utan ska slängas i grovsoprummen. Elsopor läggs i elsoprummet
norr om Rhg 65 och miljösopor lämnas
in på maskinistexpeditionen.
/Styrelsen

Resultat av cykelrensningen
Nu har killarna från Cykelåtervinning AB rensat klart i föreningen. Totalt blev vi av
med 65 stycken vuxen- och
ungdomscyklar samt 28 stycken
barncyklar och lite cykelskrot.
Man hade räknat med runt 50 stycken
vuxencyklar, så det slutliga antalet var
lite fler än förväntat.
Killarna på Cykelåtervinning rekommenderar att det bör gå minst två år innan
man gör en cykelrensning igen.
Om någon har fått sin cykel bortforslad
av misstag har man sex månader på sig
(räknat från den 3 februari) att hämta ut
cykeln på Cykelåtervinnings lager på
Maria Prästgårdsgata 14.

Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Per Wernqvist, 49:an.
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Bränneriets vävstuga Rhg 63, -3
Kom och va´ med!

Ny parkplan för Södermalm
Den nya parkplanen för Södermalm, där
även Reimersholme och Långholmen
ingår, är nu klar. På vår hemsida finns
en länk till planen och även hänvisningar
till de sidor som berör Reimersholme.

Senaste nytt om Lövholmen
På vår hemsida kan ni också hitta en
länk där ni kan om läsa om den senaste
uppdateringen av det fortsatta arbetet
på Lövholmen och de fortsatta planerna
för byggandet.
Adressen till hemsidan är:
www.hsb.se/stockholm/brf/branneriet/

Yogagruppen
Det verkar ha uppstått
något rykte om att vår yogahyresgäst
skulle flytta från sin lokal, men så är inte
alls fallet. Vi är bara glada åt att vi får ha
kvar Yogagruppen som vår hyresgäst.

Vi vill dela med oss av vår glädje och
gemenskap i skapande, lagande, stickande och vävande. Modernt återbruk.
Ja, vad man vill.
Tillsammans lär vi oss också nya handarbeten (om man vill), och inte minst – vi
fikar och pratar.
Varmt välkomna tisdagar 19.00-21.00 till
Bränneriets vävstuga Rhg 63, -3.
Kom och ring på hos oss, så kan vi göra
sällskap dit! Hoppas vi ses!
Lena i 25:an, Ulla i 37:an, Agnetha i
41:an, Maria i 53:an, Christina i 71:an,
Anna och Gudrun i 77:an samt Heidi i
79:an

