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Minska smittspridningen!
Just nu är det viktigt att vi alla hjälps åt
och avstår kontakter som riskerar att
sprida smitta. Maskinistexpeditionen är
tills vidare öppen som vanligt.
Känner du dig frisk är du välkommen att
besöka Maskinistexpeditionen. Annars
hänvisas du till att kontakta maskinisten
per e-post: maskinisten@branneriet.se
eller telefon 08 - 668 96 12.
/Styrelsen

Nya hyror för extraförråden
Det var åtskilliga år sedan hyrorna på
föreningens för närvarande 36 extraförråd höjdes. Styrelsen har därför beslutat
att från och med den 1 juli 2020 höja
hyrorna med 50 procent.
Alla extraförråden får samma uppsägningstid och det kommer även att införas
en bestämmelse som underlättar avgiftsändringar för framtiden. De som har ett
extraförråd kommer snart att få ett brev
från HSB om avgiftshöjningen.
Idag står 29 personer i kö för ett förråd.
Ett förråd kan vara litet, exempelvis 1,6
kvm, eller det kan vara 11 kvm. De
flesta förråden är kring 4 kvm. Förråden
är spridda över olika platser i husen och
ser olika ut och är av skiftande kvalitet.
Anmäl till HSB medlemsservice:
- Om du vill säga upp ditt extraförråd.
- Om du inte längre vill stå kvar i kön.
- Om du vill ställa dig i kön.

Från och med den 1 juli 2020 blir
hyran:
En fast kostnad av 1800 kronor per år.
Därutöver en rörlig kostnad av 375 kronor per kvm och år.
Exempel på ny månadshyra:
Ett förråd på 1,6 kvm kommer att kosta
200 kronor per månad.
Ett förråd på 11 kvm kommer att kosta
494 kronor per månad.
Ett par undantag finns. De får särskild
information.
/Styrelsen

Bränneriets BåtSällskap
Bränneriets BåtSällskap som bildades år
1989 har 24 sommarplatser vid bryggan
mittemot Bergsunds strand.
Vår kö till båtplatser är just nu lite kortare. Därför vill vi tipsa om att ansöka om
medlemskap.
Inget kan väl vara härligare än att kasta
loss för en eftermiddagstur och beskåda
Stockholm från dess vackraste sida.
Kontakta Ordförande Helen Thomasson
(helen_thomasson@hotmail.com) eller
Robin Möller (robin@sken.se) för
ansökan om medlemskap eller frågor.
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