
   

Styrelsen är i stort  

behov av nytillskott 

Delar av styrelsen vill träda tillbaka efter 
lång och trogen tjänst vilket medför ett 
flertal platser att fylla i styrelsen. 

Kompetens som efterfrågas är ekono-
misk kompetens, it-kompetens samt 
byggnadsteknisk kompetens, men även 
människor som kan utföra allmänna 
uppdrag är välkomna. Ekonomiskt arvo-
de för styrelseuppdrag. 

Inkom med anmälan och ev. frågor om 
arbetets utformning före den 10 april.  

Jan Viitanen, Rhg 25. 
janviitanen@gmail.com  
Tel: 070-786 5909 

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

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

Pengar till blommor på altan 

Styrelsen har beslutat om att bidraget 
för 2018 är oförändrat 1 300 kr. Bidraget 
kan hämtas på maskinistexpedition mot 
uppvisande av kvitton för inköp till alta-
nen. Bidraget kan numera sparas i upp 
till tre år. Kan vara bra om man vill satsa 
extra mycket på någon dyrare växt eller 
kruka. 

/Styrelsen  

 

 Digitalboxarna och utbudet 

Det normala när man tecknar ett abon-
nemang hos Bredbandsbolaget är att 
man får en box till låns som man an-
svarar för. I vårt fall gäller att våra ur-
sprungliga standardboxar – som BB nu 
använder för att leverera program ge-
nom – formellt ägs av föreningen, men 
de köptes för 1 kr/styck och har inget 
värde för föreningen. Skulle en sådan 
box gå förlorad så kommer den inte att 
eftersökas. Men, med förlorad box vid 
nytt abonnemang kommer lånealter-
nativ att gälla.  

Program och priser 
Vårt programutbud och våra priser är 
utformade specifikt för Brf Bränneriet. 
Om du är registrerad hos BB finner du 
utbudet efter inloggning som abonnent 
på BB:s hemsida. Är du inte registrerad 
(det vill säga enbart använder antenn-
anslutning) måste du kolla hos en 
granne som är registrerad om du vill 
veta mer om utbudet. Att gå in på BB:s 
publika hemsida ger inte korrekta upp-
gifter om vår förenings utbud och priser. 

 /Redaktionen 
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Planer för Lövholmen 

Med Stadsbyggnadskontorets startpro-
memoria per 2017-10-11 går planlägg-
ningen för Lövholmen åter igång med 
beräknat slutantagande i november 
2020. 

Promemorian innefattar grundstruktur 
med skola, förskola, parker, kontor och 
tämligen vagt angivna 1000 – 1500 
lägenheter. 

Planområdet Lövholmen begränsas 
av Trekantsvägen, Lövholmsvägen, 
Gröndal och Liljeholmsviken. 

För identiteten bevaras gamla industri-
lokaler av kulturhistoriskt intresse som 
Färgfabriken, Förbandsfabriken, en 
smedja och Beckerska huset. Beck-
erska huset ska om möjligt byggas om 
till högstadieskola. 

Det idag avspärrade kajområdet före-
slås göras om till en sammanhängan-
de strandlinje med en brygganlägg-
ning, torg och bad. 

Det finns i promemorian inga uttalade 
planer på hur den nya bebyggelsen ska 
se ut, annat än att den ska bidra till sta-
dens bostadsförsörjningsmål och smälta 
in i omgivningarna som helhet.  

I Färgfabriken visas fram till den 15 april 
2018 (torsdagar-söndagar) en utställ-
ning om området och byggplanerna.  

Se även: 
https://vaxer.stockholm.se/projekt/lovhol
men-blir-ny-stadsdel/ 

 /Redaktionen 

 

Portombudsträffen 

På träffen kom 15 personer från 14 por-
tar plus 3 personer från styrelsen. För-
utom lite gott att äta och dricka bjöds de 
närvarande på information från styrel-
sen om vad som är på gång i förening-
en.  

Även portombuden gavs tillfälle att fram-
föra sina synpunkter, som vad man kan 
göra åt att en del använder barnvagns-
rummen som sina privata förråd för lek-
saker, pulkor och dylikt. 

 /Styrelsen  

Störande fest i Åttingen 

Grannar har åter klagat över en sen och 
störande fest i Åttingen. I våra regler 
står det att verksamhet som kan störa 
närboende under inga förhållanden får 
förekomma. Håll dörrarna stängda när 
ni spelar musik. Extra tyst och lugnt 
efter kl. 22.00. 

Verksamheten ska vara avslutad senast 
kl. 01.00 och även vid hemgång gäller 
regeln: Tala med låg röst. Tänk på 
grannarna. 

Bostadsrättsinnehavaren bär ensam 
hela ansvaret även för vad gäster kan 
förorsaka. Förhyrare som inte följer gäl-
lande regler kan avstängas från förhyr-
ning i framtiden. 

 /Styrelsen 

Eluttagen i garaget kopplas ur 

Det är risk för kabelbrand när boende 
laddar elbilar i vanliga eluttag. Därför 
kopplas nu alla eluttag ur i garaget – 
förutom de som finns vid tvättplatserna. 

Kablarna är inte dimensionerade för så 
höga effekter under längre tid. 

 /Styrelsen 

 


