
 

KALLELSE 
HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet 
i Stockholm kallar till 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Tid:    Torsdagen den 16 maj 2019 
klockan 18.30 

Plats: Drakenbergssalen, 
Lignagatan 6 

Ingången ligger i hörnet av Horns-
gatan och Lignagatan, precis bredvid 
ingången till Tellus Fritidscenter. 

På föreningsstämman har varje medlem 
en röst. Innehar flera medlemmar bo-
stadsrätt gemensamt har de tillsam-
mans en röst. Innehar en medlem flera 
bostadsrätter i bostadsrättsföreningen 
har medlemmen en röst. Medlem som 
inte betalat förfallen insats eller årsavgift 
har inte rösträtt. 

En medlems rätt vid föreningsstämma 
utövas av medlemmen personligen eller 
den som är medlemmens ställföreträ-
dare enligt lag eller genom ombud. 

 
TA MED DENNA TIDNING 

OCH ÅRSREDOVISNINGEN 

TILL STÄMMAN 

 
 
 
 
 

 
                   

 

Tellus Fritidscenter med 
Drakenbergssalen 

Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original 
och gäller högst ett år från utfärdandet. 
Medlem får företrädas av valfritt ombud. 
Ombud får bara medföra ett valfritt 
biträde. 

Välkomna! /Styrelsen 

PS: Vi beklagar att texten i Verksam-
hetsberättelsen även detta år är i minsta 
laget. 

 

Och så har vi ekonomi-informationsmötet! 

Mötet ska ge information och möjlighet att ställa frågor om 
Bostadsrättsföreningen Bränneriets ekonomi inför stämman. 

Tid och plats: onsdagen den 8 maj kl. 19.00 i Åttingen Rhg 45. 

Välkomna! /Styrelsen 

Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Nils Tervell, 49:an 

Vi i Bränneriet 
Brf Bränneriets 
medlemstidn. 

Utg. K Lövgren 

Nr. 4 – maj 2019 
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Förslag till Dagordning 
 

1.  Föreningstämmans öppnande 
2.  Val av stämmoordförande 
3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4.  Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  

6.  Godkännande av dagordning 
7.  Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera 

protokollet 
8. Val av minst två rösträknare 
9.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11.  Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13.  Beslut i anledning av bostadrättsföreningens vinst eller förlust  

enligt den fastställda balansräkningen 
14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska  

ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och de  
andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
18.  Presentation av HSB-ledamot  
19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
20.  Val av revisor/er och suppleant  
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens  

ordförande 
23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga  

representanter i HSB 
24.  Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor (inga) och av  

medlemmar inkomna motioner,10 st. att behandla 
25.  Utdelande av Folke Eriksson-stipendiet 
26.  Föreningsstämmans avslutande 

Något ätbart efter stämman 

Även i år fortsätter vi vår gamla vana att 
avnjuta en RÄKSUPÉ efter mötet. 
Passa då på att samtidigt umgås och 
prata en stund med dina grannar. 

/Styrelsen 
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Motioner till stämman 2019 

I år har vi tio motioner att behandla på stämman. 

Motion 1:  

Styrelsens yttrande över motion av Fanny Thomsen och Ludvig 
Lindström angående dörröppnare i hus med tvättstuga 

Brf Bränneriet har 18 hus med sammantaget mer än dubbelt så många portar.  

I några av husen har det utan kostnad för föreningen installerats dörröppnare i 
en av portarna. Anledningen är att någon boende i dessa uppgångar har be- 
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viljats detta stöd. Om den boende flyttar monteras dörröppnaren bort. 
Föreningen svarar inte för löpande kontroll och underhåll av dörröppnaren. 
Detta är inte förenat med några kostnader för föreningen.  

De uppgångar som har portar till tvättstugorna har flera olika portar i sin 
uppgång. En av portarna är belägen skyddad under tak.  

Installation av dörröppnare medför även behov av löpande tillsyn, kontroll och 
underhåll. Detta är förknippat med kostnader och även med ökat behov av 
arbetsinsatser från föreningen.  Styrelsen finner det inte meningsfullt att utreda 
kostnaderna för en sådan installation då kraven på tillsyn och uppföljning ställer 
både krav på ökade arbetsinsatser från föreningen och därtill ökade kostnader 
samtidigt som boendeförutsättningarna i uppgångarna i föreningen inte blir 
jämförbara. 

Styrelsen föreslår stämman att besluta 

- att avslå motionen 

Motion 2: 

Styrelsens yttrande av över motion av Anders Sjöberg 
angående vårt ventilationssystem 

Efter kontakt med föreningens servicepartner, Energiautomation AB, kan 
styrelsen konstatera att vårt ventilationssystem inte är byggt för AC/kylning. AC 
kommer troligen inte att fungera då våra ventilationskanaler, som förser 
lägenheterna med luft, inte är tillräckliga för det luftflöde som behövs. Det går 
inte att transportera tillräckligt med kylenergi till lägenheterna för att 
åstadkomma en kylning. 

Problem skulle också uppstå med kondens i luftkanalerna. Dessutom finns inte 
tillräckligt med utrymme i fläktrummen för att rymma den utrustning som skulle 
behövas. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att avslå motionen. 
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Motion 3:   
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Motion 4:  
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Yttrande över motion av Gustaf Hellspong angående cykel-
stöldskydd i cykelförrådsutrymmena och yttrande över motion 
av Fanny Thomsen och Ludvig Lindström angående 
effektivisering av föreningens cykelparkeringar 

Motionerna behandlas tillsammans då de båda ställer samhörande frågor om 
säkerhet och plats för våra cyklar. 

Många av oss boende har och använder cykel. Motionerna tar upp stöldskydd 
genom ankringspunkter i befintliga förråd och i nya föreslagna väderskyddade 
cykelställ utanför fastigheterna. 

Stöldskydd. Försäkring av cyklar ingår i hemförsäkring inkluderande cyklar av 
högt värde förvarade utanför bostaden, ett värde som dock skiljer sig mellan de 
vanligaste bolagen (Länsförsäkringar, IF, Folksam och Trygghansa). 
Cykelägaren kan vidare försäkra bort självrisken och är med det 
fullvärdesskyddad bortsett från åldersavdrag. Ett av bolagen avstår självrisk om 
cykeln förvarats i låst förråd. Enda aktsamhetskrav är att cykeln har låsts med 
godkänt lås i regel av StöldSkyddsFöreningen. Det finns inga andra villkor för 
fullt försäkringsskydd som exempelvis placering fastlåst i stöd eller annan 
fästpunkt eller i låst cykelförråd utom nämnt fall. Alla våra cyklar är alltså när de 
låsts med godkänt lås fullt försäkrade förutsatt gällande hemförsäkring. Med det 
finns inget vägande skäl att utrusta våra cykelparkeringar med låspunkter av 
olika slag utöver de vi redan har i form av cykelställ och takkrokar på de allra 
flesta ställen.  

Stöld av exklusiva cyklar kan vi inte skydda oss mot. Det visar stölder i fjol då 
tjuvar bröt sig in i förråd och kapade låskedja med kaptrissa. För yrkestjuvar är 
dörrpassage och låsanordning av vilket slag det må vara inget större hinder 
förutsatt att varan har lockande värde för yrkestjuven. Vanliga standardcyklar 
har inget eller ringa stöldvärde även som helt nya. Riktade inbrott mot exklusiva 
cyklar förutsätter spaning före inbrott och stöld, och det gäller för oss att vara 
vaksamma på sådan spaning. Riktigt exklusiv cykel bör man ta upp i 
lägenheten där den är i säkert förvar. Så gör också en del medlemmar. Batterier 
till elcyklar bör man alltid förvara och ladda i bostaden för att på så sätt sänka 
cykelns stöldvärde. 

Väderskyddadde cykelställ. När det gäller förslag om nya externa 
väderskyddande cykelställ utanför fastigheterna så blir det svårt. För de flesta 
av fastigheterna finns inga närliggande ytor att bygga cykelställ på, medan det 
för andra, exempelvis sjöhusen, kan vara enklare. I alla fall kommer de att stjäla 
gröna ytor och oftast försvåra sikt. För att bygga föreslagna cykelställ krävs 
vidare bygglov. Dessutom kan berörda boende ogilla placeringen. Föreningen 
sökte och beviljades för några år sedan bygglov för ett cykelställ som ogillades 
av boende med resultat att inget cykelställ byggdes.  

På grund av den låga takhöjden är tvåvåningsställ inte möjliga vid entréernas 
utomhusplatser där de annars skulle kunna öka antalet cykelplatser. På fria ytor 
skulle de innebära cykelgarage med en höjd på minst 3 meter, vilket styrelsen 
bedömer som oacceptabelt. 

För övrigt arbetar styrelsen aktivt med skyddet för våra cyklar. Detta sker under 
de förutsättningar vi har där cykelförrådens dörrar i lättmetall inte kan förstärkas 
kraftigt. Cykelförråden är i några av våra fastigheter för små för att rymma alla 
fastighetens cyklar medan andra fastigheters cykelförråd räcker väl till. Med det 
nya låssystemet programmerades det först så att låset skulle öppna vid 
strömbortfall, Det har vi nu ändrat, då dörrar lätt kunde öppnas om terminalen 
slogs sönder. Numera hålls dörren låst vid strömbortfall. Vid strömavbrott är  
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öppning hädanefter endast möjlig med mekanisk nyckel tills låset är lagat. 
Maskinisten har alltid möjlighet att låsa upp om låset skulle hänga sig. Det är på 
detta vis vi med tämligen enkla stegvisa metoder arbetar för att bättra på 
skyddet.   

Styrelsen yrkar således avslag på båda motionernas yrkande om fästpunkter då 
sådana inte förbättrar försäkringsskyddet och vidare avslag på inrättande av 
väderskyddande cykelställ för allmänt införande.  

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att avslå motionerna 

Motion 5: 
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Styrelsens yttrande över motion av Cajsa Broström Wernqvist 
och Per Wernqvist angående flytt av träningslokal för 
motionsredskap. 

Den nuvarande lokalen, Rhg. 65, är trång, mörk och dåligt ventilerad. Gruppen 
som använder lokalen har gjort sitt bästa för att komma tillrätta med problemen 
(speglar, fläkt som cirkulerar luften, ytan är utnyttjad till bristningsgränsen). En 
annan lokal med bättre förutsättningar och utrustning skulle bidra till att fler 
använder motions-redskapen. 

Tyvärr finns ingen självklar lösning på lokalproblemet. Bridgelokalen används 
inte bara för bridge. Entreprenörer som har pågående arbeten i våra fastigheter 
utnyttjar lokalerna och behovet kommer att öka vid kommande fasad-
renoveringar, m.m. Det förekommer också utställningar, m.m i lokalen. 

Studielokalen i 73:an var utlånad 127 gånger under 2018 (dock ej sommartid). 
Vävlokalen används av ett mindre antal entusiastiska medlemmar. 

Pingislokalen används flitigt. Att kombinera pingis och gruppgymnastik med 
träningsmaskiner skulle antagligen inte fungera. Eventuella ändringar av 
funktionen för de beskrivna lokalerna måste förankras bland föreningens 
medlemmar. 

Träningsmaskiner, skivstänger, m.m ger upphov till ljudstörningar. Den 
nuvarande verksamheten kan bedrivas tack vare en mycket tolerant granne 
ovanför lokalen. Vi har idag ingen lösning på en bättre lokal, men ställer oss 
öppna för realistiska förslag. Det kan tilläggas att det inom närområdet finns två 
utomhusplatser med motionsredskap. En vid ”kaninburen” på andra sidan 
Reimersholmsbron och en efter strandvägen bortanför Liljeholmsbron. 
Örnsbergs kanotklubb på Reimersholme har också en motionslokal öppen för 
klubbmedlemmar. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att motionen därmed kan anses besvarad 

Motion 6:  
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Styrelsens yttrande över motion av Jonny Sågänger angående 
lägenhetsbaserad mätning och debitering av vatten. 

Det är möjligt att vattenförbrukningen kan minska vid mätning per lägenhet men 
kostnaderna blir högre för de boende. 

Allmännyttans organisation Sabo uppskattar kostnaden för införande av värme- 
och varmvattenmätning till 15 000–20 000 kronor/lägenhet och driftkostnaden 
till 500–800 kronor per lägenhet och år. 

Då våra fastigheter inte är byggda för att kunna införa individuell vattenmätning 
kan det innebära ytterligare kostnader. Enligt Boverket är det endast 
ekonomiskt försvarbart att införa individuell vattenmätning vid nybyggnation. 
Dessutom: 

I februari 2018 beslutade Skatteverket att bostadsrättsföreningar och 
hyresvärdar som debiterar boende för faktisk el- och vattenförbrukningen (IMD) 
ska momsbeskattas.  

HSB anser att Skatteverkets beslut strider mot de grundläggande principerna i 
hyres- och bostadsrättslagstiftningen, samt även momslagstiftningen, och har 
därför försökt få till en ändring av ställningstagandet genom att begära 
förhandsbesked från skatterättsnämnden. 

Skatterättsnämnden har prövat frågan, dnr 31-18/1, med beslutdatum 2019-02-
27. De ansåg att moms inte skall utgå. Skatteverket har överklagat beslutet. 

Kostnaden för den boende ökar således framöver med lägenhetsbaserad 
mätning enligt Sabos uppskattning. Om Skatteverket får rätt i sin bedömning  
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tillkommer dessutom moms. Så i väntan på den slutliga momsprövningen är det 
inte meningsfullt att göra kalkyler på lönsamheten. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att avslå motionen 

Motion 7: 

Styrelsens yttrande över motion av Ulla Hildén angående 
gemensamt inköp av el för föreningen samt alla lägenheterna 
för att spara på de fasta el-abonnemangsavgifterna.  

I februari 2018 beslutade Skatteverket att bostadsrättsföreningar och hyres-
värdar som debiterar boende för faktisk el- och vattenförbrukningen (IMD) ska 
momsbeskattas.  

HSB anser att Skatteverkets beslut strider mot de grundläggande principerna i 
hyres- och bostadsrättslagstiftningen, samt även momslagstiftningen, och har 
därför försökt få till en ändring av ställningstagandet genom att begära 
förhandsbesked från skatterättsnämnden. 
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Skatterättsnämnden har prövat frågan, dnr 31-18/1, med beslutdatum 2019 02 
27. De ansåg att moms inte skall utgå. Skatteverket har överklagat beslutet. 
Kostnaden för den boende ökar således framöver vid denna typ av lösning om 
Skatteverket får rätt i sin bedömning. Så i väntan på den slutliga momspröv-
ningen är det inte meningsfullt att göra kalkyler på lönsamheten. 

Styrelsen föreslår stämman besluta  

- att avslå motionen 

Motion 8: 
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Styrelsens yttrande över motion av Svante Hofsten angående 
gemensamma lokaler i Bränneriet 

Motionären vill att styrelsen gör en utredning om vad vi kan använda våra 
gemensamma lokaler till. I motionen nämns många exempel på lokaler i 
föreningen. 

Styrelsen har vid flera tillfällen gått igenom till vad och hur våra fritidslokaler 
används och funderat på vad som eventuellt kan förbättras för de olika 
verksamheterna och om några aktiviteter kan byta lokaler med varandra.  

Styrelsen presenterade en lista med information om fritidslokalerna i ViB nr. 
8/2015 (uppdaterad lista återtrycks på annan plats i detta nummer av ViB). 
Listan uppdateras kontinuerligt. Användningsfrekvensen kan inte anges då 
styrelsen trots försök inte har lyckats få tillgång till sådan information. Tilläggas 
kan att det tidigare fotolabbet (fönsterlöst utrymme på 31 kvm på Rhg 47 -2 tr.) 
numera är utrymt och under utredning om framtida användning.  

Bastu finns inte i alla hus utan enbart i de sju sjöhusen (Rhg 25, 41, 47, 57, 63, 
73 och 79). De befintliga bastu-utrymmena ligger i omedelbar anslutning till 
takterrassen i respektive hus. Frågan om hur man kan utnyttja bastu-utrymme-
na (till exempel inreda dem till lägenheter) hänger därför ihop med vad man gör 
med takterrasserna (se nedan). Beträffande den besläktade frågan om att 
inreda gym i föreningen, se styrelsens förslag till svar på motionen av Cajsa 
Broström-Wernqvist och Per Wernqvist på sidan 9 i detta nummer av ViB. 

Angående att göra om en del takterrasser till lägenheter togs den frågan senast 
upp på årsstämman 2015. En kort sammanfattning av styrelsens svar på den 
motionen: 

 Att bygga lägenheter på några takterrasser skulle vara en väsentlig 
förändring av föreningens byggnader och strider mot den nu rådande 
detaljplanen för området.  

 Att ändra detaljplanen är en lång, kostsam process vars utgång inte är 
given.  

 Om man bebygger en takterrass i varje huskropp kommer medlemmar i 
det trapphuset att behandlas annorlunda än de som bor i de övriga 
trapphusen. Detta är ett tydligt avsteg från likhetsprincipen.  

 Föreningens kostnader för denna process är mycket svåra att uppskatta 
och tiden under vilken arbetet pågår kan bli mycket lång innan man får 
ett nej eller ja till önskan om detaljplaneändring. Till detta kommer att 
beslutet om en eventuellt ändrad detaljplan kan överklagas och de som 
har intresse av frågan är många. Det går inte att säga när ett lagakraft-
vunnet ställningstagande kan vara klart. 

En livlig diskussion om takterrasserna uppstod på årsstämman och i protokollet 
från stämman kan man läsa: 

”.... I den följande diskussionen uttryckte flera medlemmar sin negativa åsikt om 
motionens förslag. Bl.a. om en förväntad negativ påverkan på befintliga 
lägenheter och att denna påverkan kommer att slå väldigt olika. Takterrasserna 
värderas väldigt högt av många boende och är något positivt vid de flesta 
försäljningar. 

Årsstämman beslöt att enligt styrelsens yrkande att avslå motionen.” 

Motionen föreslår en utredning om samtliga lokaler, inte bara takterrasser, 
bastu-utrymmen och gym. En sådan utredning skulle helst genomföras av 
extern konsult, till exempel ett arkitektkontor. Om utredningen då kommer med 
förslag till förändringar skulle detta innebära att någon eller några av nuvarande  
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aktiviteter kanske måste flytta på sig eller till och med lägga ner sin verksamhet 
för att istället bereda plats åt en annan aktivitet. Detta kan skapa problem och 
intressekonflikter. Vem eller vad ska man prioritera?  

Man bör därför vara försiktig med omfattande, övergripande förändringar inom 
föreningen. Detta hindrar naturligtvis inte att någon enstaka lokal skulle kunna 
användas till något annat än den gör idag. Men för sådana, marginella 
förändringer krävs knappast någon omfattande utredning av en extern konsult. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att med det avslå motionen. 

Motion 9:   

Styrelsens yttrande över motion av Emma Hjort ang tillsättande 
av utredning för att kontrollera de ärenden som nuvarande 
förvaltaren hanterat gentemot medlemmar och att se över 
möjligheten att byta förvaltare. 

Brf Bränneriet har sedan länge ett förvaltningsavtal med HSB Stockholm som 
innebär att de sköter den ekonomiska och tekniska förvaltningen åt föreningen i 
enlighet med de riktlinjer parterna kommit överens om. Avtalet löper till den 31 
december 2019 med en uppsägningstid på 7 månader. Om uppsägning inte 
sker förlängs avtalet med två år. Nuvarande förvaltaren har haft sitt uppdrag åt 
föreningen sedan den 1 juni 2018. Den förvaltare som dessförinnan var 
föreningen behjälplig hade funktionen under drygt 1 1/2 år.  

Emma Hjort har bott i föreningen sedan slutet av juni 2018. Emma Hjort har 
under sin tid i föreningen haft ett flertal kontakter med förvaltaren i anledning av 
missnöje med bl a ljudstörningar från ventilationen som hon upplever finns i 
hennes lägenhet. Emma Hjort har inte varit nöjd med de åtgärder som 
förvaltaren låtit göra och den tid som handläggningen av ärendet tagit.  

Förvaltaren har inte agerat på eget bevåg utan har hållit föreningen informerad 
och rådgjort med föreningens ordförande om hur ärendet ska hanteras. 



    ViB 15 

 

Styrelsen har inte fått några indikationer på att förvaltaren i något fall agerat på 
ett sätt som inneburit skada för föreningen eller dess medlemmar. Det enda  

som vid något tillfälle hänt är att en medlem ansett att en åtgärd dröjt för länge 
men det har haft förklaringar som förvaltaren inte råder över. Styrelsen anser 
således inte att det finns något behov av att gå igenom de ärenden som 
förvaltaren handlagt. Styrelsen har under den korta tid hen arbetat åt föreningen 
inte heller tagit emot några klagomål från andra medlemmar. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att avslå motionen 

Motion 10:   
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Styrelsen yttrande över motion av Emma Hjort ang genom-
förande av utredning av en bristande bullermiljö samt 
temperatur och ventilation som föreligger i föreningen. 

Styrelsen har ingen annan uppfattning än motionären om att det är föreningen 
som fastighetsägare som är ansvarig för att det är en bra miljö inomhus och 
också har en skyldighet att hålla sig till de regelverk som finns uppställda. 

Våra fastigheter värms huvudsakligen med de radiatorer som finns i lägen-
heterna. En viss del av uppvärmningen sker genom husens ventilation. Husen 
är konstruerade med både tillufts och frånluftventilation. Varje lägenhet får 
ungefär lika mycket tilluft som frånluft. Luftflödena måste behållas för att uppnå 
en god värme och av bra ventilation. Föreningen genomför regelbundna 
lagstadgade ventilationskontroller (OVK). Syftet med kontrollen är att visa att 
inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Kontrollen görs av 
en certifierad kontrollant. Vid anmärkningar – såsom vid den senaste kontrollen- 
ser föreningen till att åtgärda de brister som ligger på föreningens ansvar.  

Det är för styrelsen känt att en del medlemmar upplever att ljudet från venti-
lationen är störande. Denna typ av ventilation var vanligt förekommande i den 
tidsålder av hus som vi bor i och ljudnivåerna från ventilationen ligger inom de 
värden som är tillåtna. Det går att vidta åtgärder för att minska ljudstörningarna i 
form av byte av ventilationsdon. Kostnaden för detta är betydande och i nuläget 
behöver föreningen prioritera att åtgärda fasader och fönster. 

Beträffande temperaturen i våra fastigheter har olika individer olika uppfattning 
om vad som är en behaglig inomhustemperatur. En del upplever att det är för 
varmt och andra att det är för kallt. Föreningen är mån av att hålla de tempera-
turer som föreskrivs i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer 
inomhus. När problem uppstår försöker föreningen alltid komma till rätta med 
dessa snarast. Ibland är det bara en lägenhet som berörs och i vissa lägen har 
problemet en större omfattning. De åtgärder som vidtas får anpassas därefter. 

I samband med att föreningen sett över behovet av att åtgärda föreningens 
fasader och fönster har föreningen bl.a. låtit utföra termografering av samtliga 
fasader. Denna utredning visar på att det finns värmeläckage runt bland annat 
fönstren. Detta förhållande ska självfallet beaktas i det fortsatta arbetet med hur 
våra fastigheter ska åtgärdas i närtid. I detta arbete anlitar föreningen konsulter 
för att få erforderlig hjälp att bedöma vilka åtgärder som behöver göras. 

Styrelsen anser inte att det finns behov av att vidta de utredningsåtgärder som 
motionären vill ha till stånd. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att avslå motionen 



    ViB 17 

 

Valberedningens förslag till styrelse, arvoden m.m. 
för brf Bränneriets årsstämma den 16 maj 2019. 

Förslag till presidium vid stämman: 

Ordförande:  Bengt Eurén            (brf Mälaren) 

Förslag till arvoden: 

Ordförande    28 000:-  
Sekreterare    14 000:-  
Övriga ledamöter          8 000:-  

Arvode per bevistat styrelsesammanträde       900:-  
Föreningsvald revisor   12 000:-  
Föreningsvald revisorssuppleant    3 000:-  

Vid större arbeten utöver ordinarie styrelseuppgifter utgår för ledamöter, suppleanter, och 
övrigamedlemmar som deltar i projektet: 

a) ett arbetsmötesarvode på 500 kr, plus efter två timmar, ytterligare 200 kr per timme eller en 
kompensation för förlorad inkomst. 
b) en ersättning på 5 000 kr per månad för den ledamot, suppleant eller annan av styrelsen utsedd 
medlem som arbetsleder maskinisterna i deras dagliga sysselsättning. 
c) en ersättning på 300 kr per tillfälle för ledamots eller suppleants jourutryckning (detta kan vara 
garageportsöppning vid fel, vid hissfel, vid fläktstopp, bredbandsfel, översvämning etc). 

Arvode till valberedning föreslås av föreningsvald revisor. 

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter 2019: 

Kristina Lövgren  omval ett år 
Rickard Resare  kvarstår ett år på nuvarande 2-årsmandat 
Cecilia Hansson   omval ett år 
Barbro Malmer  kvarstår ett år på nuvarande 2-årsmandat 
Per Liedner  kvarstår ett år på nuvarande 2-årsmandat 
Gunnar Alenius  kvarstår ett år på nuvarande 2-årsmandat 
Lars Gradén  nyval två år 
Birgitta Nordgren  nyval två år 
Per Wernqvist   nyval två år 

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant 2019: 

Anders Åkeson  nyval ett år ordinarie 
Nils Holm  omval ett år suppleant 

Förslag till övriga val: 

Representanter till HSB Stockholm / distrikt innerstaden. 
6 st: valberedningen föreslår att dessa utses av nya styrelsen. 

Med vänliga hälsningar 
Valberedningen: 

Jan Viitanen  Leif Östling  Lars Edman  
sammankallande 
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Året som gått i Bränneriet 

Allmänt 

Under 2018 har styrelsen haft en en-
dagskonferens på Långholmen för att 
planera verksamheten. Föreningens 
förvaltare sedan den 1 juni 2018 har 
varit Sofie Wretström som boende 
kunnat träffa på maskinistexpeditionen 
den 1:a onsdagen i månaden med 
undantag för semesterperioden.  

Lars Andersson är föreningens maski-
nist och under hans frånvaro har för-
eningen fått hjälp av personal från HSB 
Stockholm. 

Föreningen har i runt 25 år haft till-
stånd att hålla några höns på Reimers-
holme, till glädje för både boende och 
besökande. Hönsen sköts av en grupp 
engagerade boende på Reimersholme. 
Vi riktar ett tack till dem för detta arbete 
som innebär daglig tillsyn. 

Verksamheten i Prylen, Reimersholms-
gatan 53, har fortgått. Prylen sköts 
ideellt av en boende. Prylen är en lokal 
där boende kan ställa in funktionsdug-
liga och hela saker som man inte be-
höver längre, så att kanske någon 
annan kan använda dem.  

Sedan juni 2017 har Ingemar Klera 
åtagit sig att ha tillsyn över ordningen i 
Prylen men självklart är det allas an-
svar att följa uppsatta regler för an-
vändningen av lokalen. Stort tack till 
Ingemar för det idoga arbete han lagt 
ner. 

Föreningen har fortfarande deltagit 
i ”Grannsamverkan” som är en sam-
verkan med den lokala polisen på 
Södermalm. Leif Östling har under året 
varit kontaktperson. 

Styrelsen brukar årligen ha en träff för 
nyinflyttade medlemmar. Under mars 
2018 hölls den årliga träffen med nyin- 
flyttade. Syftet med dessa träffar är att 
berätta om föreningen och också att 
visa föreningens lokaler om tid och 
intresse finns. Dessutom får de nyin-
flyttade en möjlighet att både träffa och 

 ställa frågor till representanter från 
styrelsen.  

Föreningen ordnar också årligen en 
träff för portombuden för att informera 
om vad som är på gång i föreningen 
och också få synpunkter på vad som 
kan behöva göras i föreningen. 

Reimersholmes Festdag hölls denna 
gång lördagen den 25 augusti 2018. 
Det ordnades en fisketävling för bar-
nen, loppis på torget utanför Coop, 
kaffe- och korvförsäljning, visning av 
en veteranbrandbil, biljard, tävlingen 
Bildgåtan m.m.  
Dagen avslutades med kräftskiva på 
kajen, framträdande av Reimers Swing 
Band, barnlekar och afrikansk dans-
uppvisning. Vädret skötte sig också 
med sol och uppehållsväder.  

Festdagen är ett arrangemang i sam-
verkan mellan öns alla bostadsrätts-
föreningar, Kulturkommittén, HPR och 
Boservice. Stort tack till festkommitténs 
medlemmar som arbetar för att möjlig-
göra detta arrangemang. 

För ”bollplanen” vid kajen och en del 
andra ytor har föreningen ett brukar-
avtal med Stadsdelsnämnden. Brukar-
avtalet innebär att vi sköter visst under-
håll som gräsklippning och liknande 
men har ingen rätt att förändra områ-
det utan tillstånd av kommunen.  

Alla hyreslokaler har varit uthyrda 
under året.  

Ekonomi 

Föreningens ekonomi redovisas i den 
tryckta verksamhetsberättelsen som 
delas ut separat. Allmänt kan sägas att 
föreningens ekonomiska situation är 
god. 

Detaljer om föreningens lån kan ses i 
sifferdelen av verksamhetsberättelsen. 
Styrelsens ambition inför kommande 
omplaceringar är att i möjligaste mån 
behålla de låga räntekostnader som 
föreningen nu har men också att ha 
lånen placerade så att riskerna ska 
vara spridda över tiden. 
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Styrelsens målsättning har varit att 
skapa en ekonomisk trygghet i boendet 
genom att efter bästa förmåga förvalta 
byggnader och mark samt se till att 
avsättning till fonden för det yttre un-
derhållet motsvarar den nivå som be-
döms vara nödvändig under inneva-
rande 20-årsperiod  

Stöd till olika verksamheter 

Ett bidrag på 1 300 kronor per altan för 
blommor har styrelsen anslagit. Bidra-
get kan sparas i upp till tre år. 

I likhet med tidigare år har föreningen 
under året lämnat stöd i form av eko-
nomiska bidrag till verksamheter som 
varit till nytta för boende i föreningen. 

Föreningens representanter i Boser-
vice har under året varit Lars Gerrby 
och Nils Tervell. Föreningen har gett 
ett ekonomiskt bidrag på 15 000 kr till 
verksamheten. 

I Reimersholmes Kulturkommitté har 
Bränneriet representerats av Gun Ek-
roth, Kaj Fölster och Gunilla Jernfält. 
Brf Bränneriets ekonomiska bidrag till 
Kulturkommittén under 2018 var 21 
531 kronor. 

Föreningen har under 2018 även gett 
ett ekonomiskt bidrag på 9 500 kronor 
till HPR (HSB Personalklubb Reimers-
holme). HPR förfogar dessutom hyres-
fritt över en mindre lokal. Några exem-
pel på HPR:s verksamhet är studie-
besök, resor och pubkvällar.  

Föreningen har en frivillig person i var-
je uppgång som kan hjälpa till med en 
del praktiskt i uppgången, som t.ex. att 
informera och välkomna nyinflyttade 
samt se till altaner och gemensamma 
utrymmen i trappuppgången. Det 
saknas portombud i Rhg. 29. Under 
februari 2018 hölls en liten informa-
tionsträff för dessa portombud med 
chans att utbyta erfarenheter. Till 
fritidsverksamheterna för medlem-
marna i föreningen utgår inget ekono- 
miskt stöd utöver vissa engångsinsat- 
ser, som vanligtvis ges då nya verk-
samheter startas.  

 Fritidslokalerna (inte Åttingen och 
Gästrummen) disponeras hyresfritt av 
boende i Brf Bränneriet.  

Fritidslokaler i Bränneriet 

Där vi har haft tillgång till ytstorlek har 
detta angivits. Uppgifter om kontakt- 
personer till de olika verksamheterna 
fås av maskinisten. 

 • Bastu med relaxrum  
(Rhg 25, 41, 47, 57, 63, 73 och 79 
högst upp i anslutning till takaltanen) 

Yta relaxrum cirka 20 kvm 
Dessa anläggningar är avsedda för 
respektive husblock – alltså de två-tre 
sammanhängande huskropparna. Reg-
lerna för användning bestäms av de 
boende i varje husblock. Mer informa-
tion om bastu med relaxrum finns i Värt 
att Veta sidan 7. 

• Biljard/gymnastik/bordtennislokal 
vid garageplanen 

Yta: 104,5 kvm 

• Cykelverkstad, Rhg 23 -1 tr 

Lokal utan fönster. Kan användas av 
de boende som behöver mecka med 
sin cykel. 

• Gästrum, Rhg 47 -1 tr 

Yta: 76,5 kvm 
Hyrs bara ut till föreningens medlem-
mar enligt särskilt utformade regler. 

• Keramik/Lergökarna, Rhg 23 -1 tr 

• Snickeri, Rhg 57 -1 tr 

Yta: 64 kvm 

• Studielokal, Rhg 73 -1 tr 

Yta: 70,5 kvm 
Används av Kulturkommittén, HPR och 
av föreningens medlemmar för bland 
annat födelsedagar, barnkalas och 
meditation. 

• Styrketräning/gym, Rhg 65 bv 

Före detta cykelrum som används som 
styrkerum/gym. Används av liten grupp 
medlemmar som gått samman och 
köpt in redskap etc. 
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• Utställningslokal/bridgelokal, Rhg 
39 -1 tr 

Yta: 76,5 kvm 
Används för samma ändamål som 
studielokalen. Dessutom används den 
som rastplats av entreprenörer som 
föreningen nyttjar. 

• Vinprovarlokal, Rhg 39 bv,  
samma ingång som till cykelrum bred-
vid Coop 
Denna lokal har plats för 20 personer 
och sak-nar fönster. 

• Väv-/systuga, Rhg 63 -3tr 

Yta: 71 kvm 

• Åttingen, Rhg 45 

Hyrs bara ut till föreningens medlem-
mar, lokalhyresgäster, HPR, Boser-
vice, Kulturkommittén och styrelserna i 
grannföreningarna för dessa före-
ningars årsmöten eller dylikt. 

 

 Fritidsverksamhet i Bränneriet 

Följande fritidsaktiviteter har förekom-
mit eller fanns tillgång till i brf Bränne-
riet: 

- biljard 
- bordtennis 
- bridge 
- båtklubb 
- cykelmekarrum 
- gymnastik 
- höns/kompostering  
- keramik (lergökarna) 
- körsång 
- meditation 
- miljöarbete, örtagård/ 
- qigong 
- snickeri 
- styrketräning/gym 
- städdag  
- vinprovning 
- vävning  

Vidare fanns tillgång till: 

- bollplan 
- lekplatser  
- pulkabacke 
- utegrillar 

 

 


