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KALLELSE
HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet
i Stockholm kallar till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Tid: Onsdagen den 10 juni 2020
klockan 18.30
Plats: Åttingen,
Reimersholmsgatan 45
I år blir det ett ovanligt förfarande för
Bränneriets stämma. Enligt våra stadgar
måste föreningen ha en stämma senast
den 30 juni, men smittspridningen med
covid 19 har medfört förbud (enligt lag
2020:198) mot att samlas mer än 50
personer. Därför erbjuder styrelsen
istället alla medlemmar möjlighet att delta vid stämman genom poströstning.
Detta möjliggör att antalet deltagare
som närvarar personligen vid stämman
kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som
möjligt.
Styrelsen föreslår att ärenden rörande
redovisning och fastställande av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet,
val av styrelse, revisorer och valberedning tas upp på stämman. Behandling
av proposition och inkomna motioner
föreslår styrelsen hänskjuts till en extra
stämma som planeras för hösten 2020.

BEHÅLL DENNA TIDNING
TILL DEN EXTRA ÅRSSTÄMMAN I HÖST!
Se vidare på bifogade poströstningsblankett och inbjudan till årsstämma för
närmare detaljer om hur poströstningen
ska gå till.
/Styrelsen

Informationsmöten före
stämman
För att underlätta för alla medlemmar att
ställa frågor och framföra synpunkter
arrangerar styrelsen två informationsmöten före stämman. Några styrelseledamöter kommer att närvara, med social
distansering, för diskussion och svar på
frågor:
- Tisdagen den 2 juni kl 18–20 på
Åttingtorget, utanför Åttingen (ingen
föranmälan)
- Måndagen den 8 juni kl 19 ordnas
ett digitalt möte.
Styrelseledamöter pratar om ekonomin
på detta möte. Anmälan till:
styrelsen@branneriet.se senast den
5 juni.
Välkomna!/Styrelsen

Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Per Wernqvist, 49:an
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Föreningstämmans öppnande
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Godkännande av dagordning
Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera
protokollet
Val av minst två rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Genomgång av styrelsens årsredovisning
Genomgång av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut i anledning av bostadrättsföreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska
ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och de
andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Presentation av HSB-ledamot
Beslut om antal revisorer och suppleant
Val av revisor/er och suppleant
Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens
ordförande
Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga
representanter i HSB
Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor (1 st) och av
medlemmar inkomna motioner,10 st. att behandla
Utdelande av Folke Eriksson-stipendiet
Föreningsstämmans avslutande

Tyvärr kan det denna gång...

Vi beklagar att texten i Verksamhets-

inte bli någon avslutning med räkor
efter stämman på grund av risken för
virusspridning.
/Styrelsen

berättelsen även detta år är i minsta
laget.
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Motioner till stämman 2020
I år har vi tio motioner att behandla på stämman.
Motion 1:
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Styrelsens yttrande över motion av Bo och Maria Juslin,
Alexander Z Scott, Patricia Frithiof och Erika Öhlund
angående ”Läcka från -taket på Reimersholmsgatan 65”
Motionen innehåller fyra yrkanden. Styrelsen kommenterar här fakta avseende
händelsen och de faktorer som styrelsen bedömer att föreningens medlemmar
bör känna till. Styrelsen avstår från att yttra sig över yrkandet om ansvarsfrihet.
Det som kommenteras är:
- Händelseförlopp vad avser utredning av vattenskadan
- Orsak till läckaget från taken
- Genomförda och pågående arbeten vad avser taken på föreningens
fastigheter
- Föreningens uppdrag till HSB vad avser teknisk förvaltning
- Slutsatser
Brf Bränneriet har uppdragit åt HSB Stockholm att utföra teknisk förvaltning för
föreningen. En del i avtalet är att teknisk förvaltare på styrelsens uppdrag utför
arbete föranlett av skador.
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Händelseförlopp - översiktligt
Vattenskadan upptäcktes 13 november 2018 av innehavare lgh 128 då vatten
rann in genom bl.a. undertak. Boende anmälde omgående skadan till föreningens förvaltare. Ärendet registrerades 18 september 2018. Det angavs att skadan anmäldes till Folksam. Förvaltaren kontaktar även boende i lgh 130 ovanför lgh 128 där skadan upptäcks.
Under hösten 2018 kontaktas bl a Ovento och Aquademica för att göra fuktutredningar. Utredningarna försvårades av att vatten inte rann in regelbundet.
Därför var det svårt att identifiera källan. Ovento rekommenderar att avloppet i
lgh 130 filmas. Rörfirma vidtalades att kunna åka ut akut om det börjar droppa
vatten igen. GR avloppsledning filmar ledningar 25 oktober 2018. Ingen skada
identifieras på ledningarna. I november 2018 engageras Aquademica för läcksökning. Den 18 december 2018 kontaktas förvaltaren då det åter droppar från
taket. Södertörns Plåt kontrollerade taket samma dag i den del som låg över
lgh 128, de tätade kring brunnen. Efter snöfall droppade det åter i lägenheten.
KP Plåt skottade taket.
I januari 2019 noterar en rörmokare att vattnet i lgh 130 står och rinner. I
samband med att detta åtgärdas misstänks att avloppsgrodan i lgh 130 är
skadad. Undersökning genomförs och inte heller nu upptäcks någon skada.
Förvaltaren anlitar Polygon/AK Konsult och en genomgång görs av tak, vattenledningar och avlopp. Det är torrt i taket i lgh 128 sedan rörmokaren har åtgärdat grodan. Då det inte bedöms säkert att alla skadeorsaker har identifierats
föreslår konsulten att dagbok över händelser ska föras, väderförhållanden,
användning av badrum m.m. så att skadeorsaker kan uteslutas. Flera
kontroller görs, bl.a. av vad som händer när badrummet i lägenheten ovanför
lgh 128 används.
Under januari och februari 2019 upprepar styrelsen återkommande till förvaltaren att utredningen skulle intensifieras så att resultat uppnås snarast.
Polygon/AK Konsult bedömer 21 mars 2019 att taket nästan är uteslutet som
skadeorsak och beslutar i samråd med förvaltaren att provtryckning med
vatten och fläktar ska göras. Polygon/AK Konsult återkommer dock inte.
Återigen påminner styrelsen förvaltaren om att utredningen måste slutföras
genom att orsak till läckage omgående identifieras och åtgärdas. Om
Polygon/AK Konsult inte återkommer ska annan utredare anlitas enligt
styrelsens riktlinje.
Förvaltaren kontaktar Aquademica i juni 2019. Aquademica påbörjade med
hänsyn till semestrar hos boende utredningen 24 juli 2019. Den första rapporten anger att en del av problemet är hänförligt till lgh 130. Samtidigt rekommenderas fortsatt utredning av orsaker, bl a undersökningar av tak och väggparti, samt fuktmätning i samtliga lägenheter jäms med berörd stam. Informationen ingår i förvaltarens rapport till styrelsen 5 september 2019.
Utredningen fortsätter med besök 16-18 september 2019. Aquademica hittar
läckan och rörfirman Fagerborgs VVS åtgärdar skadan. Aquademicas slutsats
är att läckageproblematiken härstammar från kraftig nederbörd, vattnet som
ska ledas ner i dagvattenbrunnen stoppas upp av ett tillfälligt stopp i dagvattenledningen. Förvaltaren får rapporten 19 september 2019 och tar inte upp
den med styrelsen.
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En förtydligande beskrivning av det känsliga systemet: Fastighetens system
för avvattning kallas UV. Det är smala rör som går ner genom huset. Rören
fylls med vatten när det regnar mycket på taket. De är så smala att de inte
alltid kan svälja allt vatten när det hällregnar. Vägen från brunnen på taket ner
till röret är på vissa ställen ganska lång, några meter. Skadan uppkom genom
att rörets kapacitet minskades på grund av att röret var krökt så att vattnet
stoppades upp. Brunnen fylldes då på så att det befintliga breddavloppet fick
träda in. Då visade det sig att just detta breddavlopp var så pass skadat att
vattnet kom in på bjälklaget och ner i den slits som finns i fastigheten. Det var
inget stopp och läckaget pågick inte kontinuerligt.
Fuktkontroller genomfördes i samtliga lägenheter 24 oktober 2019 och rapporteras 28 oktober 2019. Aquademicas rekommendation är att fortsätta fuktundersökningen i bjälklag då vattenläckan funnits under en längre tid. Så görs
inte vid detta tillfälle. Förvaltaren redovisade inte rapporten på styrelsemöte.
BC Bygg kontaktas för förslag om vidare åtgärder. Breddavloppet är åtgärdat.
Förvaltaren kontaktar boende i fem berörda lägenheter och skickar rapporterna 30 januari 2020. Då skickas även beskedet från Folksam angående skadereglering till boende. Boende uppmanas att göra skadeanmälan till sina försäkringsbolag. De informeras om att BC Bygg ska utföra uttorkning m.m. i
deras lägenheter. BC Bygg kontaktar de boende. I samband med att BC Bygg
besöker boende 13 februari 2020 anger de att en uppdaterad fuktutredning
bör utföras innan arbeten inleds.
Folksam har beslutat om skadan och om ansvars- och kostnadsfördelning för
åtgärder föranledda av skadorna. Beslutet baseras på det som framkommit i
tidigare nämnda utredningar från Aquademica hösten 2019.
Styrelsen beslutar 19 februari 2020 att genomföra en ny fuktutredning i enlighet med de boendes önskan. Inför valet av utförare kontakter styrelsen några
berörda boende.
Aquademica genomför undersökningen efter påminnelser 25 mars 2020. Rapporten 31 mars 2020 föranleder frågor och uppföljning med Aquademica och
Folksam om iakttagelser och bedömningar. Styrelsen har aktivt deltagit i detta
arbete. Under april har arbete med att planera åtgärder inletts. Arbetet inleds i
översta lägenheten för att i samband med utrivning och torkning få ett bättre
underlag för planering fortsatt uttorkningsarbete i övriga lägenheter. Arbetet i
översta lägenheten har inletts den 2 maj 2020.
Takarbeten under åren
Under 2015 inventerades taken av Plåtkonsult O Svensson som bedömde att
mosspåväxten som fanns på taken behövde åtgärdas. Avvattningen från taken
påpekades ske genom invändiga brunnar av UV-typ. Dessa är känsliga för
skräp på grund av små dimensioner av rörsystemet. Något förslag på att åtgärda detta lämnades inte.
Under mars månad 2017 uppdrog föreningen till Karlaplans Plåt efter inrådan
av konsult från ÅF att genomföra högtryckstvätt av samtliga tak på föreningens
fastigheter för att ta bort den mosspåväxt som uppmärksammats. Yttertaken
bedömdes inte vara i behov av omläggning. Inga problem med plåtinfästningar
m.m. uppmärksammades vid detta tillfälle.
I september 2019 uppmärksammades styrelsen på att taket till en av föreningens fastigheter borde kontrolleras då det kunde finnas problem med

6

ViB
takplåtar och plåtinfästningar. Styrelsen beslutade i december att uppdra åt
Roslagens Plåtkonsult att genomföra en statusbesiktning av taken.
Besiktningen utfördes i januari 2020. Resultat anger att taket kommer att fungera under kommande 8–10 år. Det innebär att planering för takens omläggning
rekommenderas tidigareläggas i föreningens underhållsplan. För år 2020 bedöms taken behöva några begränsade åtgärder; framför allt målning och kontroll av några infästningar. Konsulterna pekar även på att fastigheterna har
problem med att vatten läcker in bakom teglet på fasaderna på flera ställen.
Dessa sistnämnda, svårlösta, problem utreds och övervägs i flera sammanhang av styrelsen med externt stöd. Styrelsen har uppdragit till Roslagens
Plåtkonsult att biträda styrelsen vid upphandling och därefter uppföljning av
genomförda åtgärder.
I dagsläget planeras åtgärderna utföras under perioden juli–oktober 2020.
Föreningens uppdrag till HSB förvaltning
Brf Bränneriet har ett förvaltningsavtal med HSB Stockholm omfattande bl.a.
den tekniska förvaltningen. Förvaltaren ska vara rådgivande till styrelsen. Inför
varje styrelsemöte lämnas en förvaltningsrapport. I rapporten uppdateras styrelsen om väsentliga händelser. Rapporten ska enligt avtalet innehålla väsentlig information i pågående ärenden, bl.a. vattenskador, underlag för eventuella
upphandlingar av större arbeten i föreningen som styrelsen behöver för att
kunna följa upp verksamheten. Förvaltaren ska agera som rådgivare till
styrelsen.
Enligt avtalet ska förvaltaren hantera uppkomna vattenskador i föreningen.
Fastighetsägaren/ bostadsrättsförening har alltid uppgiften att utreda, utriva,
uttorka vid vattenskador. I förvaltarens uppgifter ingår anmälan till försäkringsbolag, beställningar och uppföljning av utredningsåtgärder med anledning av inträffade skador, löpande kontakt med de boende inkluderande
nödvändig information och stöd för boendes underlag till försäkringsbolag och
deras planering av de åtgärder som åligger de boende samt rapportering till
styrelsen. Kontakter med boende är nödvändiga för att kunna genomföra både
utredning, och senare torkning och rivning av skadat material.
Styrelsen har noterat de utredningar som gjorts. Från januari 2019 framförde
återkommande styrelsen till förvaltaren att utredningen avseende anmäld
vattenskada skulle intensifieras och resultat uppnås snarast. I mars och april
2019 föreslog styrelsen även att annan utredare skulle anlitas. I januari 2020
uppmanades förvaltaren att kontakta de boende som ställt frågor med anledning av genomförd utredning. Därefter har styrelsen återkommande påmint
förvaltaren om behovet av att snarast genomföra aktualiserade åtgärder.
Styrelsen kan i efterskott konstatera att HSB Stockholm och förvaltaren inte
har agerat i enlighet med avtalet. Handhavandet av skadan har dragit ut på
tiden, både vad avser utredning av orsak, information till de boende, och
vidtagande av åtgärder inom skälig tid. Våren 2020 har styrelsen återkommande påmint förvaltaren och HSB Stockholm. Styrelsen har även själv aktivt
biträtt förvaltaren i syfte att säkerställa att aktualiserade åtgärder genomförs
inom rimlig tid. Planeringen har dragit ut på tiden.
Föreningen har med start sommaren 2019 redovisat för HSB Stockholm att
det finns brister i förvaltningen och tagit upp en allt mer intensifierad diskussion med HSB Stockholm. Föreningen kommer att få en ny förvaltare vars
tillträde är senarelagt till 1 juni 2020.
Brf Bränneriets styrelses uppfattning är att HSB Stockholm har att svara för de
extra kostnader som uppkommer för föreningen och dess medlemmar. Brf
Bränneriets styrelse har återkommande framfört detta till HSB Stockholm.
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Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att:
- Behov av ytterligare utredning avseende orsak saknas.
- Föreningen inte har varit försumlig beträffande underhåll av taken.
- Föreningen har omgående när orsak till skador på taket varit kända
åtgärdat dessa.
- Föreningen ska ställa krav på ersättning från HSB Stockholm för de
kostnader som uppkommit som en följd av upprepade dröjsmål från
förvaltarens sida.
- Föreningen bör följa upp och granska relationen till HSB Stockholm vad
avser leveranser och att ställa krav på uppföljning av förvaltarens handhavande, särskilt av skador.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
- att motionen därmed kan anses besvarad.
Motion 2:

Styrelsens yttrande över motion av Mats Melinder angående
fiber för TV
Motionären vill att föreningen överväger att dra in fiber för TV och menar att
Det skulle ge en bättre och mer stabil bild
Möjlighet att använda digitalbox med hårddisk för inspelning
Möjlighet att utnyttja ”alla finesser” i en modern smart-TV.
Bränneriet har idag avtal med Telenor om leverans av TV-utbud. I basutbudet
ingår 16 kanaler som alla distribueras i HD-format i föreningens kabelnät. Till
det kommer ett antal möjliga tilläggspaket, totalt sett med ett betydande antal
HD-kanaler.
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Det har inte kommit till styrelsens kännedom att det finns något allmänt problem med bildkvalitet eller stabilitet i föreningens TV-leverans. Den som har
sådana problem bör anmäla det till maskinisten.
För att ta del av det stora utbud av TV och annat som finns på Internet måste
man ansluta en Smart-TV, trådlöst eller med kabel, till föreningens bredband.
En sådan TV har oftast inbyggda appar för de vanligaste leverantörerna som
Netflix, ViaPlay, SVTplay, Apple TV, SF Anytime etcetera.
Andra utbud kan oftast ses direkt med TV:ns inbyggda webbläsare eller med
en dator eller surfplatta som ansluts till TV:n. Bredbandet räcker mer än väl för
detta behov.
Installation av fiber till alla lägenheter skulle enligt styrelsens bedömning vara
mycket kostsam utan att tillföra något väsentligt.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att avslå motionen.
Motion 3:

Styrelsens yttrande över motion av Freddie Lewin angående
förbättring av cykelmiljön
Under året har styrelsen uppmärksammat behovet av goda möjligheter till
cykelförvaring. I februari genomfördes en cykelrensning för att frigöra platser i
föreningens cykelställ och befintliga förrådsutrymmen för cyklar. Även barncyklar i barnvagnsförråden ingick i rensningen. Totalt rensade Cykelåtervin-
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ning AB bort 65 st vuxen- och ungdomscyklar samt 28 st barncyklar och lite
cykelskrot. Trots detta kan det vara trångt i vissa cykelförråd.
För att motverka stöld av cyklar har dörrarna till cykelförråden försetts med
elektroniskt lås och extra brytskydd där så är möjligt. För att låsa en cykel
säkert utomhus är man tvungen att använda godkänd kedja/wire som
komplement till ordinarie godkänt cykellås. Alternativt kan man använda ett
godkänt bygel-/kedjelås som låser fast cykelns ram i cykelstället. Detta kan bli
obekvämt med den nuvarande låga typen av cykelställ som saknar uppstickande låsbyglar, men det går.
Det går absolut att förbättra cykelförvaringen ytterligare och vi har diskuterat
möjligheten att utnyttja ett förråd i anslutningen till garaget. Det borde också
gå att komplettera med cykelställ försedda med skärmtak vid några huskroppar i kajnivån. Tillkommande cykelställ borde då förses med låsbyglar. En
fördel med cykelförråd vid kajen är också att man slipper cykla uppför
Reimersholmsgatans branta och spåriga backe.
Styrelsen fortsätter sitt arbete att förbättra och utöka cykelparkeringen. Vi
kommer också att beakta önskemålet om låsbara cykelställ. Främst gäller
detta cykelparkeringarna utomhus.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
- att motionen därmed kan anses besvarad.

Motion 4:

Styrelsens yttrande över motion av Börje Askemark angående
Komposterat matavfall
Brf Bränneriet var tidigt ute med att erbjuda sina medlemmar möjlighet att
kompostera matavfall. En anläggning för varmkompostering (med isolerade
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behållare som kan nå temperaturer på 80 grader) byggdes öster om Åttingen.
Denna flyttades senare till området norr om Rhg 65, nära elsoprummet. Vi har
tillstånd sedan 1993 för fyra isolerade JORAFORM-behållare om 270 liter
vardera. Vinsten med denna typ av kompostering är att man får fram jord och
näring av bra kvalité för odling och att kostnaderna för sophanteringen minskar.
9 hushåll i vår förening använder komposten idag. Kontaktperson för kompostgruppen är Karl Eke, Reimersholmsgatan 71.
Ett alternativ till vår produktion av kompostjord skulle vara att ansluta oss till
Stockholm stads system med bruna soptunnor som används för produktion av
biogas. Detta skulle göra det möjligt att sprida ut tunnor så att gångavståndet
blev mindre när man slänger matavfall. Tyvärr skulle det medföra störande
transporter i vårt trafikseparerade område. Kostnaderna för vår sophantering
skulle minska om inte kostnaderna för interna transporter av tunnor blir stora.
Bostadsrättsföreningarna på Reimersholme avvaktar besked från Stockholm
Vatten och Avfall om möjligheten att genomföra sopsortering inom vårt befintliga sopsugsystem. Sorteringen skulle då utföras automatiskt genom att soppåsar med en viss färg sorteras ut som matavfall. Provverksamhet pågår i
Högdalen till 2022. Tyvärr har man haft problem och vi kan i dagsläget inte
säga när sopsorteringen kan genomföras.
Från och med 2023 blir det krav på utsortering av matavfall för hushåll och vår
kompostanläggning klarar inte 348 hushåll. Föreningen bevakar händelseutvecklingen genom vår representant i sopsugssamfälligheten och direkta
kontakter med Staden.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att motionen därmed kan anses besvarad.
Motion 5:

11

ViB

Styrelsens yttrande över motion av Börje Askemark angående
laddplatser för elbilar
Motionären vill att föreningen överväger att installera laddplatser för elbilar på
varje plan i garaget.
Styrelsen är väl medveten om att behovet av laddplatser för elbilar kommer att
öka de närmaste åren. Styrelsen har låtit installera 6 laddplatser på plan 1
som hyrs ut till boende med elbil. Det finns för närvarande kapacitet för att
installera ytterligare 6 platser. För att inte orsaka onödigt höga kostnader för
kabelförläggning bör även dessa placeras på plan 1.
Problem som uppstår är:
- Det kan vara mycket svårt att frigöra attraktiva P-platser som redan är
uthyrda.
Risken för brand i ett flerbilsgarage ökar ju fler elbilar som laddas. Brand i
ett litiumjonbatteri kan utveckla giftiga gaser. Dessa risker behöver klarläggas.
För närvarande kan bostadsrättsföreningar få bidrag med upp till 50 % av
kostnaden för laddplatser, dock högst 15.000 kr per plats.
Styrelsen kommer att överväga att installera fler laddplatser i garaget under
det kommande året. Var de ska installeras måste dock styras av var det är
mest effektivt med hänsyn till kostnader och till att platsen kommer att nyttjas
för elbil.
Den som vill ha en laddplats måste vara beredd att byta garageplats.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att motionen därmed kan anses besvarad.
Motion 6:
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Styrelsens yttrande över motion av Eva Svensson angående
möbler på altaner
Altanerna är en tillgång för de boende i föreningen.
En löpande tillsyn av altanerna sker året runt. Under 2019 har skyltarna om
rökförbud uppdaterats på altanerna efter begäran från flera boende. Golvet på
flera altaner har reparerats. Nya grillar har skaffats för att ersätta utslitna grillar
på de platser där detta behövts.
Det är styrelsens bedömning att de möbler som finns är ändamålsenliga och
inte har slitits så mycket att det i dagsläget finns anledning att komplettera
dessa under den närmaste tiden. Möblerna behöver även kunna förvaras på
ett sätt så att de inte skadas under vinterhalvåret. Utrymmet för detta är begränsat.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att avslå motionen.
Motion 7:
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Styrelsens yttrande över motion av Stefan Strid angående att
göra förrådsrummen likvärdigt tillgängliga för alla
Alla lägenheter har ett källarförråd normalt beläget i nära anslutning till den
egna bostaden.
Förråden är belägna i källarplan och för flertalet av förråden är det en enkel
trädörr som leder in till utrymmet där förråden finns. I några enstaka fall är
förråden placerade i de utrymmen som är tänkta att användas som skyddsrum
och som därför har en bättre dörr in till förrådsutrymmet. Vi har sju skyddsrum
inom föreningen vilket visar att bara ett fåtal har bättre skydd än övriga.
Orsaken till att föreningen avböjde den lösning som Stefan Strid erbjöd föreningen genom att låta montera in hans avlagda säkerhetsdörr var att det inte
skulle vara görligt att hålla reda på nycklar etc om önskemålet kom från flera
medlemmar att installera överblivna säkerhetsdörrar. Vi måste ha en god
överblick över hur vi kommer in i olika gemensamma utrymmen.
Nuvarande styrelse utgår från att tvärslån på dörren monterades efter önskemål från boende för att minimera riskerna för inbrott. Dessa montage gjordes
för mycket länge sedan och troligen under en period då det förekom många
inbrott i källarförråd. Utgör denna lösning ett bekymmer ska den självklart
plockas bort. Eftersom det först är i samband med denna motion som styrelsen fått klart för sig att det orsakar enstaka medlemmar problem föreslår
styrelsen att den som vill ha tvärslån borttagen får anmäla detta till styrelsen
som får se till att slån tas bort. Ett annat alternativ är att vi som goda grannar
hjälper varandra. Det förefaller inte rimligt att föreningen tar bort slån på alla
ställen om det inte är ett allmänt önskemål att vi ska göra så. Motionären vill
visserligen att det görs av omtanke av den som annars har svårt att använda
sitt förråd och risken för skador.
Föreningen har under 2019 låtit installera en ståldörr i stället för den standarddörr som fanns på ett ställe som föreningen förfogar över och där det var
viktigt att skydda det som fanns i utrymmet innanför dörren. Genom denna
åtgärd vet vi att kostnaden för installation av en dörr uppgick till 16 500 kr.
Även om kostnaden per dörr blir mindre vid en stor beställning handlar det om
väldigt stora utgifter om förslaget genomförs.
Längre tillbaka i tiden förekom det som påpekats ovan ofta inbrott i förråden
men på senare tid känner styrelsen bara till att det förekommit vid några
tillfällen.
Styrelsens uppfattning är att det inte är rimligt att montera in dörrar på det sätt
som motionären föreslår eftersom föreningen måste välja vad föreningens
pengar ska användas till och föreningen har stora underhållsbehov av annan
art.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att avslå motionen.
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Motion 8:

Styrelsens yttrande över motion av Ulla Hildén angående
undersökning av individuell mätning och debitering av el
Rättsläget efter domen i Högsta Förvaltningsdomstolen(HFD) 1595-19 meddelad 3 december 2019 innebär att ”tillhandahållandena av el respektive
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vatten inte utgör en del av upplåtelserna av nyttjanderätt till fastighet och att
de därmed är skattepliktiga”.
Frågan om avdragsrätt för den ingående momsen har återvisats till Skatterättsnämnden för vidare utredning.
Det innebär att vi idag inte har avdragsrätt för den ingående momsen och skall
lägga på full moms på den individuella debiteringen vilket ger en högre kostnad för de boende.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att motionen därmed kan anses besvarad och att ingen utredning sker i nuvarande rättsläge.
Motion 9:
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Styrelsens yttrande över motion av Filippa Myrbäck och Per
Andersson angående hanteringen av extraförråd i Brf
Bränneriet
Styrelsen har vid flera tillfällen kartlagt de utrymmen som finns i Brf Bränneriet
och övervägt olika användningsområden.
Styrelsen har även varit i kontakt med HSB förvaltning och påmint dem om att
flera av de personer som står i kö till förråd i Bränneriet inte är bosatta i Brf
Bränneriet. Hanteringen av kön ska ske enligt de riktlinjer som styrelsen angivit, dvs det är endast medlemmar i Brf Bränneriet som ska stå i kö. I dagsläget finns det 29 medlemmar som står i kö. De flesta har stått i kön i många
år.
Det har vid upprepade tillfällen genomförts inventeringar av utrymmen och hur
dessa kan användas. Det finns i dagsläget 36 förråd vars storlek varierar från
1,5 kvm till 58 kvm. De är av olika kvalitet.
Styrelsen har beslutat att höja hyra för förråden från och med 1 juli 2020 med
50 %, dvs den fasta avgiften höjs från 100 till 150 kronor per månad och den
rörliga avgiften höjs från 250 till 375 kronor per månad. Ett par förråd har
andra förutsättningar och hyressättningen har anpassats till detta. I det nya
kontraktet kommer det att anges att hyran kan höjas löpande varje år.
Styrelsens avsikt är att följa upp resultatet, bland annat köns utveckling och
omsättningen av förråd, efter ett år.
Det kan även övervägas om vissa utrymmen skulle kunna inredas med ”burar”
för att etablera flera förråd i ett utrymme som annars inte används. De lösningar som hittills presenterats, och med den hyresnivå som finns även på öppna
marknaden, har visat att detta inte bedöms som ett ekonomiskt lönsamt alternativ i dagsläget.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att motionen därmed kan anses besvarad.
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Motion 10:
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Styrelsens yttrande över motion av Cajsa Broström, Catharina
Zätterström och Carina Lundgren Stenbacka angående ett
större och luftigare gym
Brf Bränneriet har åtskilliga utrymmen, lokaler, rum, förråd m.m., som används
i varierande omfattning av de boende. Flera boende uppfattar dessa utrymmen som en viktig tillgång i boendet och de används regelbundet. Exempelvis
har Studielokalen och Åttingen vardera varit bokade drygt 100 gånger under
2019 för varierande aktiviteter av de boende, ofta barnkalas med många unga
deltagare från föreningen.
Brf Bränneriet hyr också ut flera större utrymmen, med utsikt mot Liljeholmen,
och får därigenom inkomster som bidrar till att minska behovet av att höja
månadsavgifterna för de boende. Dessa lokaler med markläge och utsikt är
alla relativt attraktiva för externa hyresgäster att hyra enligt styrelsens bedömning. En av våra hyresgäster har efterfrågat möjlighet att utöka verksamhet
inom föreningens lokaler. En annan av våra hyresgäster bedöms inom kort
behöva temporärt utnyttja Studielokalen. Anledningen är att Brf Bränneriet
med hög sannolikhet inom kort bedöms att åläggas genomföra investeringar i
lokaler och flera ersättningslokaler kan behövas under den tid arbetet pågår.
Förra året efterlyste styrelsen realistiska förslag om lokal som kan användas
som gymlokal. Träningsverktyg, skivstänger m.m. ger upphov till ljud och
vibrationer. I en bostadsrättsförening som har inrett gymlokaler har det krävt
extra inredning och inklädning både på golv, tak och väggar för att isolera
lokalen så att ljud och vibrationer inte stör de närmaste grannarna. Det har
medfört kostnader och även medfört behov av att fatta beslut om en långsiktig
användning av aktuell lokal. Kraven beror givetvis på vilken utrustning och
verksamhet som ett eventuellt gym ska innehålla. Omfattningen och därmed
kostnaden för en sådan investering medför att det bedöms svårt att genomföra,
och lokalen bedöms därefter disponeras för en längre tid.
Styrelsen önskar åter ett realistiskt förslag till placering av gymlokal och med
beaktande av omfattning och inredning i denna lokal. Lokaliseringen bör även
ta hänsyn till kringboendes önskemål om en störningsfri verksamhet. Förslaget
kan beakta att kraven på tystnad även kan uppnås genom att lokalen endast
används under en del av dygnet. Styrelsen eftersträvar att öka andelen uthyrd
yta då vi ser ett behov av ökade intäkter inom kort.

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att motionen därmed kan anses besvarad.
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Proposition till stämman angående låsta portar dygnet runt
Styrelsen överlåter till stämman att fatta beslut om samtliga portar i HSB Brf
Bränneriet ska vara låsta dygnet runt alternativt att samtliga portar ska vara
olåsta dagtid.
Bakgrund
Frågan om låsta portar har behandlats på föreningsstämmor såväl år 2012
som 2016. Stämmornas beslut var att portarna ska vara fortsatt öppna dagtid.
Vid stämman 2016 var 62 röstberättigade medlemmar närvarande. Det är en
liten del av de röstberättigade medlemmar som finns i våra 348 bostadsrätter.
Principen är en röst per bostadsrätt.
De boende i Reimersholmsgatan 23 begärde på grund av inträffade händelser
i närmiljön i slutet av april 2019 att porten skulle låsas. Så skedde också som
en tillfällig lösning enligt styrelsens beslut.
Styrelsen beslutade också i maj 2019 att genomföra en enkät till samtliga
boende för att få ett bättre beslutsunderlag i frågan om portarna skulle vara
låsta eller olåsta dagtid. Enkäten besvarades av boende som representerade
250 bostadsrätter. En majoritet av bostadsrätterna svarade att de önskade ha
fortsatt öppna portar dagtid. I några portar fanns en majoritet bland bostadsrätterna som önskade att det skulle vara låst dygnet runt. I samtliga portar
fanns båda uppfattningarna representerade. Styrelsen har analyserat enkätens resultat noggrant.
Det har under den period som det varit låst i Reimersholmsgatan 23 funnits
olägenheter då det inte har funnits en enhetlig lösning avseende tillgänglighet i
alla portar i föreningen. Det är styrelsens uppfattning att det inte i längden är
möjligt att ha olika lösningar för skilda portar i föreningen.
Då enkätens resultat angav att det bland bostadsrätterna fanns en majoritet
för att ha olåst dagtid beslutade styrelsen att återgå till att porten till Reimersholmsgatan 23 skulle vara olåst. Det medförde oro bland några medlemmar i
denna port. Styrelsen omprövade därför sitt beslut och hänsköt frågan för
medlemmarna att besluta på stämman 2020. Styrelsen menar att det är
medlemmarna som ska avgöra frågan.
Styrelsen har till de boende i Reimersholmsgatan 23 angivit att porten får vara
låst fram till stämman 2020, då frågan ska avgöras definitivt.

Styrelsen överlåter härmed till stämman att besluta i frågan .
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Valberedningens förslag till styrelse, arvoden m.m.
för brf Bränneriets årsstämma den 10 juni 2020.
Förslag till presidium vid stämman:
Ordförande:

Bengt Eurén

(brf Mälaren)

Förslag till arvoden:
Ordförande
Sekreterare
Övriga ledamöter
Suppleant
Arvode per bevistat styrelsesammanträde

28 000:14 000:8 000:5 000
900:-

Föreningsvald revisor
Föreningsvald revisorssuppleant

12 000:3 000:-

Vid större arbeten utöver ordinarie styrelseuppgifter utgår för ledamöter, suppleanter, och övriga
medlemmar 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 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:
Lars Gradén
ordinarie
kvarstår
ett år
Birgitta Nordgren
ordinarie
kvarstår
ett år
Per Wernqvist
ordinarie
kvarstår
ett år
Cecilia Hansson
ordinarie
omval
ett år
Per Liedner
ordinarie
omval
ett år
Barbro Malmer
ordinarie
omval
två år
Malin Eriksson
ordinarie
nyval
två år
Andreas Fries
ordinarie
nyval
två år
Elisabeth (Liza) Ilskog
ordinarie
nyval
två år
Hamdi Hassan

suppleant

nyval

ett år

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant 2020:
Anders Åkeson
Nils Holm

ordinarie
suppleant

omval
omval

ett år
ett år

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
sammankallande

Carl Andreas Claussen
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Året som gått i Bränneriet
Allmänt
Under 2019 har styrelsen haft en endagskonferens på Långholmen för att
planera verksamheten. Föreningens
förvaltare var fram till sommaren 2019
Sofie Wretström, då hon efterträddes
av Conny Skager som ny förvaltare.
Boende har kunnat träffa förvaltaren på
maskinistexpeditionen den första onsdagen i månaden med undantag för
semesterperioden.
Lars Andersson är föreningens maskinist och under hans frånvaro har föreningen fått hjälp av personal från HSB
Stockholm.
Föreningen har i runt 25 år haft tillstånd att hålla några höns på Reimersholme, 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, Reimersholmsgatan 53, har fortgått. Prylen sköts
ideellt av en boende. Prylen är en lokal
där boende kan ställa in funktionsdugliga och hela saker som man inte behöver 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 ansvar att följa uppsatta regler för användningen av lokalen. Stort tack till
Ingemar för det idoga arbete han lagt
ner.
Föreningen har fortfarande deltagit
i ”Grannsamverkan” som är en samverkan med den lokala polisen på Södermalm. Kristina Lövgren har under
året varit kontaktperson.
Styrelsen brukar årligen ha en träff för
nyinflyttade medlemmar och under
april 2019 hölls årets träff. Syftet med
dessa träffar är att berätta om föreningen och också att visa föreningens lokaler om tid och intresse finns.
Dessutom får de nyinflyttade en möjlighet att både träffa och ställa frågor till
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representanter från styrelsen. Då intresset för dessa träffar dock är ganska
ringa var detta det sista året som de
kommer att anordnas.
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.
Portombuden kan hjälpa till med en del
praktiskt i uppgången, som till exempel
att informera och välkomna nyinflyttade
samt se till altaner och gemensamma
utrymmen i trappuppgången. Det finns
portombud i alla hus utom i Reimersholmsgatan 65. Under januari 2019
hölls en liten informationsträff för dessa
portombud med chans att utbyta erfarenheter.
Reimersholmes Festdag hölls denna
gång lördagen den 24 augusti 2019.
Det ordnades en fisketävling för barnen, loppis och kaffe- och korvförsäljning på Konsumtorget, visning av en
veteranbrandbil, rundtur på Reimersholme, tävlingen Bildgåtan m.m.
Dagen avslutades med kräftskiva på
kajen (de 80 kg kräftorna hade en
strykande åtgång), uppskattat framträdande av Reimers Swing Band och
barnlekar på kajen.
Festdagen är ett arrangemang i samverkan mellan öns alla bostadsrättsföreningar, Kulturkommittén, HPR och
Boservice. Stort tack till festkommitténs
medlemmar som arbetar för att möjliggöra detta arrangemang.
För ”bollplanen” vid kajen och en del
andra ytor har föreningen ett brukaravtal med Stadsdelsnämnden. Brukaravtalet innebär att vi sköter visst underhåll som gräsklippning och liknande
men har ingen rätt att förändra området 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.
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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.
Styrelsens målsättning har varit att
skapa en ekonomisk trygghet i boendet
genom att efter bästa förmåga förvalta
byggnader och mark samt att se till att
avsättning till fonden för det yttre underhållet motsvarar den nivå som bedöms vara nödvändig under innevarande 20-årsperiod
Stöd till olika verksamheter
Ett bidrag på 1 300 kronor per altan
(1 500 kr. från och med 2020) för
blommor har styrelsen anslagit. Bidraget kan sparas i upp till tre år.
I likhet med tidigare år har föreningen
under året lämnat stöd i form av ekonomiska bidrag till verksamheter som
varit till nytta för boende i föreningen.
Föreningens representanter i Boservice har under året varit Lars Gerrby
och Nils Tervell. Föreningen har gett
ett ekonomiskt bidrag på 15 000 kr till
verksamheten. Boservice avvecklade
sin verksamhet den 31 december
2019.
I Reimersholmes Kulturkommitté har
Bränneriet representerats av Gun Ekroth, Kaj Fölster och Gunilla Jernfält.
Brf Bränneriets ekonomiska bidrag till
Kulturkommittén under 2019 var 21
531 kronor.
Föreningen har under 2019 även gett
ett ekonomiskt bidrag på 9 500 kronor
till HPR (HSB Pensionärsklubb Reimersholme). HPR hyr numera den lokal som Boservice tidigare hyrde.
Dessutom förfogar HPR hyresfritt över
en mindre lokal. Några exempel på
HPR:s verksamhet är studiebesök,
resor och pubkvällar.
Till fritidsverksamheterna för medlemmarna i föreningen utgår inget ekono-
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miskt stöd utöver vissa engångsinsatser, som vanligtvis ges då nya verksamheter 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 kontaktpersoner 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. Reglerna för användning bestäms av de
boende i varje husblock. Mer information 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 medlemmar 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 bredvid Coop.
Denna lokal har plats för 20 personer
och saknar fönster.
• Väv-/systuga, Rhg 63 -3tr
Yta: 71 kvm
• Åttingen, Rhg 45
Hyrs bara ut till föreningens medlemmar, lokalhyresgäster, HPR, Kulturkommittén och styrelserna i grannföreningarna för dessa föreningars årsmöten eller dylikt.
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Fritidsverksamhet i Bränneriet
Följande fritidsaktiviteter har förekommit eller fanns tillgång till i brf Bränneriet:
- biljard
- bordtennis
- bridge
- båtklubb
- cykelmekarrum
- gymnastik
- höns/kompostering
- keramik (lergökarna)
- körsång
- meditation
- miljöarbete, örtagård/
- qigong
- snickeri
- styrketräning/gym
- städdag
- vinprovning
- vävning
Vidare finns tillgång till:
- bollplan
- lekplatser
- pulkabacke
- utegrillar

