
   

Blåljuskod införd 

i Bränneriet 

Styrelsen har gjort en an-
mälan om ”blåljuskod” till 
lokalpolisen Södermalm. 

Det är en unik kod som lämnas till poli-
sens regionledningscentral (RLC). Inom 
kort kommer dekaler om detta att sättas 
upp i våra portar. Om blåljuspersonal 
(ambulans, brandkår, polis o.d.) behö-
ver komma in i en fastighet med blå-
ljuskod får de portkoden via RLC. På 
detta sätt kan fastighetsägaren undvika 
merkostnader för en sönderslagen port 
och blåljuspersonalen kan snabbt få 
tillträde till fastigheten. 

Avgifter för överlåtelser och 

andrahandsuthyrningar 

Från den 1 september 2019 ska sälja-
ren betala en avgift för lägenhetsöverlå-
telse på 3,5 % av aktuellt prisbasbelopp 
och vid pantsättning en avgift på 1,5 % 
av prisbasbeloppet. 

Vid andrahandsuthyrning tas en avgift 
på 10 % av aktuellt prisbasbelopp per år 
ut av den bostadsrättshavare som hyr ut 
sin lägenhet (se § 12 i nuvarande stad-
garna). 

 /Styrelsen 
 

 Sökes: växt-intresserad! 

Vi har valnötsträd och krusbärs- 
buskar och mycket annat på 
Reimersholme! Medlemmar  
har efterlyst information om vilka odlade 
och vilda växter som finns här på 
holmen så att fler kan få upp ögonen för 

dem. En uppgift för dig? Hör av dig till 
styrelsen@branneriet.se. 

Resultat från enkäten  

om portarnas öppettider 

Glädjande många svarade på styrelsens 
enkät om man vill att portarna ska hållas 
låsta dygnet runt eller om man vill att 
portarna även fortsättningsvis ska vara 
öppna dagtid.  

Resultatet av sammanräkningen av sva-
ren visar tydligt att en majoritet av de 
boende vill att portarna även i fortsätt-
ningen ska vara olåsta på dagen. 

Under sommaren har porten till Rei-
mersholmsgatan 23 varit låst hela 
dygnet på grund av de tidigare proble-
men vid hotellet som även drabbade de 
boende i 23:an. Under hösten 2019 
kommer 23:an fortsatt att vara låst hela 
dygnet, men från och med den 1 januari 
2020 kommer även den porten att vara 
öppen dagtid. 

 /Styrelsen 
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Nytt låssystem till garage, 

elsoprum och grovsoprum 

Låssystemet i garaget har blivit föråld-
rat, inte tekniskt, men reservdelar  
finns inte längre att tillgå. Därför  
måste det bytas ut. 

Arbetet startar nu i oktober men det 
påverkar inte än på ett tag era möjlig-
heter att komma in i de lokaler/rum ni 
har tillgång till idag.  

Det nya systemet har samma typ av 
taggar som vi använder till portarna 
idag. Det betyder att boende i 
Bränneriet inte behöver få nya  
taggar. Ett formulär kommer att  
delas ut där ni ska ange vilken färg på 
era taggar som ska gå till garage res-
pektive elsoprum, grovsopor och con-
tainerrum. 

Mer information kommer så snart arbe-
tet med bytet kommit igång, så tills vida-
re använder ni de taggar ni idag använ-
der för att komma in i de utrymmen som 
berörs av bytet. 

 /Styrelsen 

Pianokonsert i Åttingen 

Alex Ekroth med komp spelar blandad 
pianomusik. 

Plats: Åttingen  

Tid: Söndag den  

13 oktober, kl. 14-15 

Reimers musikvänner 
Sponsor: Coop Reimersholme 

 /Välkomna! 

Höjning av hyran i gästrummen 

Från och med den 1 januari 2020 höjs 
hyran i gästrummen till: 

Rum 1 (med fem sängar) till 400 kronor 
per natt. 

Rum 2 (med fyra sängar) till 300 kronor 
per natt. 

Rum 3 (med två sängar) till 200 kronor 
per natt.  
 
 
 
 

 Höstens städdag 

Söndagen den 27 oktober kl. 10  
börjar höstens städdag utanför  
Konsum. 

Klockan 12 blir det därefter som vanligt 
grillad korv på torget utanför Konsum. 
Det blir de vanliga göromålen med lök-
sättning, ställa undan altanmöbler, 
rensning på stranden m.m. 

Reimersholmes festdag 

Festdagen började redan i ottan med 
mörtfiske ute på udden för de yngsta. 
Några timmar senare var det loppis på 
Konsumtorget, afrikansk barndans och 
nere vid kajen visades en veteranbrand-
bil upp.  

Promenadsugna kunde följa med Maria 
Aschenbrenner på en guide-tur runt ön 
och samtidigt passa på att hitta svaren 
på årets bildgåta. 

Kvällens kräftskiva på kajen drog ovan-
ligt mycket folk. De 80 kilo inköpta kräf-
torna (cirka 340 tallrikar) såldes slut på 
mindre än en timme. Förra året blev det 
18 kg över!  

Reimers Swing Band underhöll, barnen 
lekte och en eldartist lyste upp i kvälls-
skymningen. Och vädret var fint – som 
nästan alltid på vår festdag. 

 /Redaktionen 

Rätta svaren på Bildgåtan 

1.   Anders Reimers väg 17 
2.   B - 1798 
3.   B - 62 fönster 
4.   A - Söder 
5.   B ===============> 
6.   C - Stigbergsparken 
7.   Tre stycken dubbelluckor 
8.   C - Trygg-Hansa 
9.   A - Pålsundsparken 
10. B - Jennys park 

 

 


