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VÄRT  
att veta om  

BRÄNNERIET  
 
Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet 
reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en 
hel del förändrats i föreningen.   
 
Även den här versionen kommer att åldras. Förändringar meddelas regelmässigt i Vi i 
Bränneriet och notera gärna sådana i det här häftet så håller du det aktuellt alldeles 
själv. Dessutom kommer denna informationsskrift att finnas tillgänglig på föreningens 
hemsida, www.branneriet.se. 
 
Vad gäller föreningens stadgar finns dessa utgivna separat och kan hämtas på 
föreningens hemsida. Stadgarna finns också hos maskinisten. 
  
Denna informationsskrift innehåller som en första del lite mer allmän information om 
vår förening, hur den fungerar och om en del regler och rutiner som man som medlem 
ska känna till. En andra del innehåller information om diverse fritidsaktiviteter som 
finns i brf Bränneriet och på Reimersholme. En tredje del utgörs av en särskild liten 
skrift med titeln “Att tänka på vid renoveringar i Brf Bränneriet”. 
 
Reimersholme i mars 2016 
HSB Brf Bränneriet/styrelsen. 
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DETTA  
ÄR 

BRÄNNERIET 
 
Bränneriet är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm, belägen på 
Reimersholme inom Högalids församling. Föreningens fastigheter är Bränneriet 2 och 
3 samt Mälteriet 1. Till föreningen hör 348 lägenheter, samtliga är upplåtna med 
bostadsrätt. Några bostadsrätter ägs av HSB Stockholm som i sin tur upplåter dessa 
med hyresrätt. 
 
Samtliga lokaler som föreningen har är upplåtna med hyresrätt, utom Coops lokal som 
är en bostadsrätt. Marken i Bränneriet tillhör Stockholms stad och är upplåten med 
tomträtt till föreningen. Markområdet längs med strandpromenaden tillhör staden.  
 
Uppvärmningen av våra hus och lägenheter sker med fjärrvärme. Sophantering sker 
genom en för hela Reimersholme gemensam samfällighet med sopsug. Viss 
källsortering sker bl.a. genom pappersinsamling, omhändertagande av miljöfarligt 
avfall etc. samt genom stadens anläggning på andra sidan Reimersholmsgatan (mitt 
emot Åttingen).  
 
Föreningen har ett garage med ca 340 platser. Garageplatserna hyrs ut separat. Något 
garagetvång finns inte kopplat till bostadsrätten. Några av garageplatserna är inburade 
och för dessa utgår en förhöjd hyra. 
 
Ett litet antal små källarskrubbar uthyrs till medlemmar i föreningen. Intresseanmälan 
lämnas till servicecenter på HSB Stockholm.  
- Att bo i bostadsrätt 
Du har valt ett boende i flerbostadshus och bor i en lägenhet som – i likhet med alla 
övriga lägenheter - ägs av föreningen gemensamt. Då du betalt din insats eller köpt din 
bostadsrätt av någon tidigare boende, så har du alltså inte köpt din lägenhet. Det du 
köpt är nyttjanderätten till lägenheten för permanent boende utan begränsning i tiden. 
Praktiskt betyder det att du övertagit fullt ansvar för din bostadsrätt (lägenhet) då det 
gäller lägenhetens inre underhåll och skötsel. Som medlemmar i föreningen har vi 
dessutom ett gemensamt ansvar för våra allmänna utrymmen, såsom tvättstugor, 
trapphus, fritidslokaler etc. samt utemiljön.   
 
En viss del av din månadsavgift avsätts till en fond för din lägenhets inre underhåll. På 
HSB portalen/mina sidor/min bostad finner du aktuellt värde av din inre fond. Ur 
fonden kan du ta ut tillgängliga medel just för underhåll av lägenheten: målning, 
tapetsering, byte av vitvaror, etc., men även för inglasning av balkong eller byte till 
säkerhetsdörr. Kontakta servicecenter HSB Stockholm för vidare information hur 
uttag ur inre fond sker.  
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Observera, gör inga förändringar i din lägenhet, t.ex. riva, bygga eller flytta väggar 
eller på annat sätt bygga om utan att först informera styrelsen och därefter erhålla ett 
skriftligt tillstånd. Under inga förhållanden får bärande konstruktion förändras. Dessa 
regler följer av föreningens stadgar. För mer information hänvisas till skriften ”Att 
tänka på vid renoveringar i Brf Bränneriet”, vilken finns med som en tredje del av 
”Värt att veta”.  
 
Då det gäller ursprungliga rördragningar för vatten, avlopp och värme svarar 
föreningen för underhåll och reparation, liksom för ursprungliga elinstallationer fram 
till elcentralen i lägenheten. Gemensamt svarar vi också för det som sagts ovan inom 
allmänna utrymmen etc. Till vissa av dessa ändamål finns också en fond, den s.k. yttre 
fonden. Dessa frågor kan du läsa mera om i stadgarna.  
 
Om du är det minsta tveksam om var gränserna går för det enskilda 
ansvarstagandet - fråga i första hand förvaltaren eller styrelsen. 
- Gemensam medverkan - kollektivt ansvar   
Bostadsrättsföreningens medlemmar har ett 
gemensamt ansvar för föreningen. Bränneriets 
valspråk är: ”Du ska inte bara bo, du ska trivas” 
och trivsel skapar vi gemensamt. Gemenskapen i 
boendet tar sig många olika uttryck och i den här skriften berättar vi till exempel om 
social verksamhet, om fritid och kultur, om boservice m.m. 
 
Varje medlem i Bränneriet har både rättigheter och skyldigheter, också om dessa 
berättas här kort. Vi är medlemmar i en ekonomisk förening. Samverkansformen 
grundar sig i många avseenden just på detta förhållande. 
- Att vara med och besluta 
Varje vår hålls en ordinarie föreningsstämma och på stämman 
går man igenom föregående års räkenskaper och hur styrelsen 
skött förvaltningen av föreningen. Vid den ordinarie stämman 
väljs styrelsen och man beslutar i frågor som styrelsen eller 
enskilda medlemmar har fört fram till stämman. Enskild 
medlems förslag ska lämnas skriftligt och undertecknat till styrelsen före januari 
månads utgång och kallas för motion. 
 
Alla medlemmar har naturligtvis rätt att vara med på stämman. Enligt vissa regler kan 
man också, om man inte själv kan delta, sända ombud. Om styrelse eller revisorer 
anser att det behövs, eller om ett visst antal medlemmar begär det, ska extra stämma 
genomföras.  
 
Du behöver inte vänta på stämmor för att föra fram synpunkter, önskemål eller 
förslag. Lägg en lapp i styrelserummets brevinkast, Reimersholmsgatan 29, 1 tr., eller 
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ring till förvaltaren. Du kan också skicka e-post till styrelsen på adress 
styrelsen@branneriet.se. 
- Andrahandsuthyrning 
En bostadsrätt upplåtes med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo i den. Ibland 
kan situationer uppkomma då man för en viss tid inte kan nyttja sin bostadsrätt. Man 
kan t.ex. tillfälligt arbeta eller studera på annan ort. I sådana lägen kan man, genom att 
hålla sig till fasta regler, få tillstånd att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. För att 
hyra ut i andra hand, kortare eller länge tid, måste styrelsen (eller Hyresnämndens) ge 
sitt medgivande. Om du fått tillstånd att hyra ut i andra hand gäller särskilda regler för 
själva uthyrningen. Är du inte är nöjd med styrelsens beslut kan du vända dig till 
Hyresnämnden. Hyr aldrig ut utan medgivande - du kan faktiskt riskera att förlora 
din bostadsrätt!  
 
Ansökningsblankett för tillstånd till andrahandsuthyrning kan erhållas från 
servicecenter HSB Stockholm. Kontaktuppgifter till servicecenter återfinns på 
hemsidan www.branneriet.se.  
- Anmäla skador 
Om du upptäcker skador av olika slag inom föreningens fastigheter ska du snarast 
anmäla detta till maskinisten, som har telefonsvarare och mejl påkopplade hela dygnet. 
Det kan gälla enkla skador, såsom ett trasigt fönster, en slocknad glödlampa, ett trasigt 
lås. Om det inträffar allvarliga skador - t ex vattenläckage - under tid då maskinisten 
inte kan nås, utanför arbetstid - ska anmälan snarast ske till vår jour. Se anslag i 
porten eller föreningens hemsida www.branneriet.se (Se också nedan, under rubriken 
“Felanmälan”). 
- Anslagstavlor i trapphusen 
Anslagstavlorna i trapphusens entréer är avsedda för interna meddelanden som rör 
lokala frågor för oss i Bränneriet. Hjälp gärna till med att hålla rent från för oss 
ovidkommande meddelanden. För sådana finns bl.a. en affischtavla vid Coop och vid 
Reimersholmsbron. Använd gärna entrétavlan för egna meddelanden till grannarna om 
du exempelvis har för avsikt att utföra störande arbeten i lägenheten. På så vis kan 
grannen, om han eller hon så önskar, i tid välja att vara hemma eller gå ut under den 
tid arbetena pågår. I portarna finns också elektroniska anslagstavlor som föreningen 
använder för att tillhandahålla boendelista, bokning av tvättider, bastu m.m. och annan 
information 
- Användande av gemensamma lokaler 
Våra gemensamma lokaler såsom Åttingen, Biljardrum, Bridgerum med flera är 
endast för våra medlemmars glädje. Lokalerna får inte användas för kommersiell 
verksamhet. 
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- Bad- och duschrummen 
Det är viktigt att var och en är observant då det gäller badrummen. Glipande 
tapetskarvar, otäthet kring golvbrunn, etc. kan åstadkomma allvarliga skador på husets 
konstruktion. Den som slarvat med tillsyn och underhåll kan drabbas av stora 
kostnader. Ta reda på var avstängningskranen finns i din lägenhet. Se över 
badrummet, uppstår tveksamhet, rådfråga fackfolk! 
- Balkonglådor 
Balkonglådor måste hängas på balkongens insida. Detta för undvikande av risk att 
skada någon nedanför balkongen, om lådorna skulle lossna. 
- Barnvagnsrum  
Barnvagnsrum finns på entréplanet i alla trapphus. Av brandsäkerhetsskäl och för att 
underlätta städning får barnvagnar, cyklar, pulkor och annat inte ställas i entréplan 
eller på våningsplanen. I mån av plats kan pulkor och snowracers placeras i 
barnvagnsrummen under vintersäsongen. Under övriga årstider bör alla typer av 
vinterredskap förvaras i källarförråden. Även barncyklar kan, i mån av plats, ställas i 
barnvagnsrummen. Men lämpligast förvaras barncyklar antingen i cykelställen på 
gårdarna eller i cykelförråden. 
- Bastu, motionsrum, takaltaner 
I varje sjöhus finns högst upp bastu och motions- eller avslappningsrum. Dessa 
anläggningar är avsedda för respektive husblock, alltså de 2-3 sammanhängande 
huskropparna. Reglerna för användning bestäms av de boende i varje husblock. Till 
bastuutrymmen används särskild bastunyckel som erhålls av maskinist. Bastu med 
tillhörande utrymmen får nyttjas mellan kl. 08.00–22.00. 
 
Alla hus har takaltan med dusch och toalett. Till dessa utrymmen används 
hushållsnyckel och/eller ibland lägenhetsnyckel ut till själva altanen. Möbler till 
altanerna svarar föreningen för och vanligen erhålls varje år ett mindre bidrag för att 
användas till planteringar eller annat på altanerna. Det finns även grillar på altanerna 
som de boende kan använda och njuta av under varma sommardagar. Kom bara ihåg 
att inte placera grillen under luftintaget/fläkten på altanen, för då får alla andra i 
huset också känna av ditt grillos. Av samma skäl är också rökning förbjuden intill 
luftintaget. Självfallet fimpar vi inte heller i blomlådorna eller på terrassgolvet –  det 
gör vi i egna medhavda askkoppar. Då våra altaner har trätrall som golv använder vi 
bara grillar utan hål i botten. Vi vill inte ha brännskador på trätrallen.  
- Biltrafik  
Trafik med motorfordon - dit moped räknas - är i princip 
totalförbjuden inom Bränneriets område. Undantag 
medges för utryckningsfordon, handikapptransporter och 
tyngre transporter. Parkering inom föreningens område 
är förbjuden, Kortare parkering (några få minuter) kan dock medges i samband med 
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transport av tyngre varor.  
Inte heller vid kortare parkering får färdväg för räddningstjänst eller färdtjänst 
hindras. Parkeringsövervakning utförs av ett särskilt bolag.  
 
På föreningens mark finns avgiftsbelagd parkering vid garageplanen. Parkering på 
övriga ytor inom föreningen är, med ovan angivet undantag, helt förbjuden. 
- Brandvarnare 
Brandvarnare är sedan länge obligatoriska och sådana har tillhandahållits på 
föreningens bekostnad i alla lägenheter som inte var utrustade med sådana. Det 
åligger lägenhetsinnehavarna att själva underhålla och kontrollera brandvarnarna! 
 
I detta sammanhang vill vi också påminna om följande råd från Storstockholms 
Brandförsvar: 

 Vid brand i din lägenhet: Ta dig ut och stäng dörren efter dig! Härmed 
förhindras att brand och giftig rök sprider sig ut i trapphuset. Ring 112 och 
larma! 

 Vid brand i annans lägenhet och/eller rökfyllt trapphus: Stanna i din lägenhet, 
håll dörrar och fönster stängda! Ring 112 och larma! Röken är livsfarlig och 
kan döda snabbt. Din lägenhet kan dock förväntas stå emot brand och rök 
under 30-60 minuter.  Tänk också på att inte använda hissen vid brand! 

- Bredband 
Föreningen har ett bredband till Internet, vilket drivs i egen regi. Om du är intresserad 
av att ansluta din lägenhet, ta kontakt med maskinisten för att få avtal och 
anmälningsblankett. Avtal och anmälningsblankett finns också på föreningens 
hemsida. Uppsägning av anslutningsavtal görs också skriftligt till maskinisten. 
- Disk- och tvättmaskiner  
Lämna inte lägenheten med disk- eller tvättmaskin igång p.g.a. 
översvämningsrisken. Matta (för att lättare upptäcka läckage) att 
lägga under diskmaskinen kan köpas på maskinistexpeditionen. 
Du ansvarar för skador p.g.a. läckage från diskmaskin. Se därför regelbundet till att 
anslutningsslangar och utrustning är i gott skick! 
- Ekopark 
Ekoparken är främst tillkommen med tanke på barnen i Bränneriet. Här finns några 
odlingslotter och viss djurhållning. En örtagård har anlagts vars kryddor är till för alla. 
En av föreningens grillar finns här. 
 
- Fastighetsförvaltare  
Uppgifter om förvaltarens namn och telefonnummer finns på anslagstavlorna i 
entréerna. På föreningens hemsida, www.branneriet.se finns dessutom uppgifter om 
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förvaltarens e-postadress och arbetstider.  
- Felanmälningar 
Felanmälningar skall göras till maskinisten per telefon (telefonsvarare utanför 
expeditionstid), e-post eller på lapp i maskinistens brevinkast, Reimersholmsgatan 37, 
1 tr. Om något skulle vara oklart eller inte kan redas ut kan du i andra hand vända dig 
till fastighetsförvaltaren. I princip ska alla löpande skador/felaktigheter klaras av utan 
att man ska behöva vända sig till styrelsen, som dock naturligtvis har det yttersta 
ansvaret. Allvarliga skador på icke arbetstid (t.ex. vattenskador) anmäls till vårt 
jourföretag. Se anslag i entréerna om kontaktuppgifter alt. gå in på föreningens 
hemsida www.branneriet.se för att finna dessa. 
- Filter 
-Köksfläkt  
Fettfilter till ursprunglig kökskåpa kan köpas hos maskinisten. Notera att fettfilter är 
obligatoriskt att använda och att hålla rent. Med undantag för kolfilterfläkt med 
separat vädring (dvs. utan anslutning till husets ventilationssystem) får annan sorts 
fläkt än den ursprungliga typen inte anslutas!  
-Fönster 
Filter till vädringsfönstren kan hämtas utan kostnad på maskinistexpeditionen. 
- Förskola  
I föreningens hus finns både en kooperativ förskola och en kommunal motsvarighet. 
Lokaler för dessa förskolor ligger i Reimersholmsgatan 41-43, respektive 49-51 och 
69 (mellan Reimersholmsgatan 71 och 75).  
 
I Reimersholmsgatan 21-23 finns en lokal som Stockholms skolor disponerar - har 
varit förskola men används vid trycktillfället till speciell skolverksamhet. Det finns 
också en "dagislokal" i Reimersholmsgatan 59-61 som vid trycktillfället används för 
dagverksamhet för speciellt behövande.  
- Garage  
Föreningen har ett betydande antal platser för både bilar 
och MC. Dessa platser är fördelade på tre våningsplan. 
Uthyrningen sköts av servicecenter HSB Stockholm.  
Garageplatser uthyres såväl till medlemmar i Bränneriet som 
till utomstående. Medlemmar i Bränneriet har förtur i kö till 
garageplats samt lägre garagehyra än övriga garagehyresgäster.  
 
Vi har tyvärr inte heller i Bränneriet undgått inbrott och stölder i garaget. Tänk därför 
på att inte släppa in någon som du inte vet om hon/han har egen nyckelbricka till 
garaget. 
 
Den som önskar ökad säkerhet genom att placera sin bil i gallerbur anmäler detta till 
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maskinisten. Extraavgift tas ut för plats med gallerbur. Andrahandsuthyrning av 
garageplats är inte tillåten. 
- Gästrum 
Föreningens gästrum är så eftertraktade att det vanligtvis är kö till 
dem. Rummen bokas hos maskinist och hyrs endast ut till boende i 
Bränneriet. Man bör alltså vara ute i god tid. Städning sker av den 
som nyttjat rummet. Sänglinne, handdukar etc. får man hålla med själv. Vi 
tar ut en avgift/hyra per natt för gästrummen.  
 
Rummen ligger intill och över lägenheter så notera och respektera detta. Rummen är 
till för att sova över i och inte för någon fest. Rökning är inte tillåten, inte ens för den 
som står vid öppet fönster. Husdjur är inte heller tillåtna p.g.a. allergirisker. Förutom 
att det alltid ska vara lugnt i gästrummen så gäller också regeln om tystnad efter kl. 
22.00 och sovtystnad efter kl. 23.00. 
 
- Regler för förhyrning av gästrum  Man får boka max två rum (ett stort + ett litet) samtidigt. 
 Bokning får ske max 3 dygn i följd och med 14 dagars intervall. 
 Man får ha max 2 bokningar åt gången. 
 Betalning skall ske senast en vecka efter man bokat.  Om betalning ej sker i tid räknas rummen som avbokade. 
 Om avbokning sker mindre än en vecka före första hyrdatum tas ändå full avgift 

ut, om uthyrning till annan boende ej kunnat ske. 
 Om betalning ej sker enligt reglerna kan styrelsen vägra ytterligare förhyrning. 
 
Om man vid något särskilt tillfälle har speciella önskemål kan man skriva till styrelsen 
och begära dispens.  
- Hemförsäkring 
Se till att du alltid har en giltig hemförsäkring. Fråga ditt bolag vad du eventuellt 
behöver för extra försäkring när du bor i bostadsrätt, har inglasad balkong etc. 
- Hemsida 
www.branneriet.se 
- Hissar 
För skötsel och underhåll av hissar har föreningen avtal med en hissfirma – se anslag i 
hissen. Anmäl i första hand fel till maskinisten när denne finns tillgänglig. Ta för vana 
att alltid sopa undan grus på hissdörrens tröskel – då förhindrar vi onödiga och 
kostsamma utryckningar, liksom att hissarna blir stående i onödan. 
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- Hjärtstartare 
I Sverige drabbas årligen mer än 15 000 personer av plötsligt 
hjärtstopp. Det finns möjlighet att överleva ett hjärtstopp om någon i 
närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning. Om det 
dessutom finns tillgång till en defibrillator/hjärtstartare och någon som kan använda 
den ökar möjligheten att överleva avsevärt. 
Föreningen har inköpt en defibrillator som är placerad nära entrén på COOP – bakom 
kassan utanför postrummet. 
 

 
 
 
 

-HSB Portalen 
HSB Portalen är en servicetjänst för HSB medlemmar. På denna hemsida har HSB 
samlat sina digitala tjänster under ett och samma tak. 
På Mina sidor finns information till dig som är medlem, boende och/eller bosparare i 
HSB. 
Här får du koll på ditt bosparande, avier, avtal och uppgifter om din bostad m.m. Under 
Min Profil hittar du uppgifter om personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-
postadress.  
HSB Portalen nås genom att använda adressen: www.stockholm.hsbportalen.se. 
- Hundar 
För hundar gäller den kommunala regeln om kopplingstvång, samt att ta upp efter 
hunden. Tänk också på föreningens frigående höns. Bland dem har flera dödsfall 
inträffat, efter attacker från lösspringande hundar. 
 
- Inglasning av balkonger  
Var och en som vill glasa in sin balkong har att noga följa gällande byggnadslov och 
föreskrifter. Inglasning får inte ske utan att avtal har tecknats med föreningen. Du 
kan ladda hem avtalen från föreningens hemsida eller få en kopia på 
maskinistexpeditionen. Kontrollera att din hemförsäkring gäller om något oväntat 
skulle inträffa. Du ansvarar för eventuella skador som uppstår p.g.a. inglasningen.  
 
-Kabel-TV   
Från 1 oktober 2014 har föreningen ett gruppavtal för digital TV till alla lägenheter.  
Gruppavtalet T-1 Bas ger ett utbud av ett antal digitala kanaler och några HDTV-kanaler.  
De digitala kanalerna i T1-Bas finns även tillgängliga analogt. För support, information, och 
felanmälan kontakta: Canal Digital Kabel-TV  
kundservice 0770-11 55 11.  
Kundservicen är öppen vardag 8.00 till 21.00 och helger 9.00 till 18.00.  
Se även Canal Digital Kabel-TV Webb-sida, canaldigitalkabel.se 
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- Kompostering 
En anläggning för kompostering av hushållsavfall finns inom föreningen. Den finns 
bredvid el-soprummet vid Rhg. 65, +1tr. 
- Konst 
Inom föreningen finns konstverk av olika slag, såväl utomhus som inomhus. 
Föreningens konstinnehav är beskrivet i en särskild liten skrift "Konst i Bränneriet och 
på Reimersholme".  I samband med renovering av trapphus tog styrelsen fram en 
ny skrift med alla fotona som satts upp i de olika trappuppgångarna.  
- Källarförråd 
Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Förvara aldrig värdefulla saker i förråden p.g.a. 
inbrottsrisken. Var och en är skyldig att se till att dörrar till de gemensamma 
källarutrymmena alltid hålls låsta. 
 
Ett fåtal extra förråd finns till uthyrning. Kölista till förråden finns hos servicecenter  
HSB Stockholm.  
- Litteratur 
I tvättstugorna finns små "bibliotek"- det vill säga bokhyllor där 
det finns en del att läsa. Får lånas, men får också kompletteras. 
Bjud gärna på något läsvärt som du vill låta andra få ta del av. 
 
Använda, men förhoppningsvis ändå brukbara, böcker finns också ofta i lokalen 
”Prylen” (Rhg. 53 b.v.). Finner du böcker av intresse i Prylen är det bara att ta dem 
med dig.  
- Mark och snö samt bär och frukt 
För skötsel och underhåll av mark, liksom snöröjning, finns ett skötselavtal tecknat. 
Härtill kommer att föreningens medlemmar förväntas hjälpa till vid den 
återkommande städdagen. Föreningen har planterat ett stort antal bärbuskar och 
fruktträd. De är planterade för att just boende i Bränneriet ska få tillgång till bär och 
frukt.  
 
Bevattning av våra grönytor sker med sjövatten genom egen bevattningsanläggning. 
- Markiser 
 Före montering ska avtal tecknas med föreningen - formulär finns att ladda ner från 
föreningens hemsida eller att få på maskinistexpeditionen, tillsammans med gällande 
policydokument. Du ansvarar för eventuella skador som orsakas av dina markiser på 
fastigheten och personer. Observera att bara vissa färger får användas. 
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- Marschallförbud 
Då föreningen för ofta har fått sanera utspilld stearin på mark och väggar har vi infört 
förbud mot marschaller på föreningens tomtmark.  
- Maskinist  
Maskinistexpeditionen är belägen på Reimersholmsgatan 37,1 tr. och är öppen tisdag 
och fredag mellan 07.00-08.00 samt måndag, onsdag och torsdag 07.00-09.00. Övriga 
tider finns telefonsvarare, e-post (maskinisten@branneriet.se). 
 
Hos maskinist har du också möjlighet att låna verktyg, tapetbord m.m. Se under 
rubriken ”Verktygslån”. 
 
På expeditionen finns också en lista över aktuella kontaktpersoner för de olika 
fritidsaktiviteter som beskrivs i del 2. 
- Medlemsinformation  
”Vi i Bränneriet” (ViB) är föreningens medlemsblad som utkommer med ett tiotal 
nummer per år. Bladets syfte är att ge aktuell information. Det kan gälla information 
som är mycket viktig för dig. ViB kan du också använda för att själv nå kontakt med 
andra föreningsmedlemmar, t ex genom insändare eller andra skrivna bidrag, 
annonser, o.s.v. 
 
För varje år finns en verksamhetsberättelse som du finner på föreningens hemsida. 
Adressen till hemsidan är www.branneriet.se 
- Målning av balkonggolv 
Du får gärna måla ditt balkonggolv och du har också 
ansvaret för underhåll av målningen - men det måste 
ovillkorligen ske med färg som är avsedd för sådana ändamål. Den måste t.ex. 
vara genomsläpplig, annars kan det vålla skador på balkongen. På tegel får man 
förstås inte måla alls. Är du tveksam om färgkvalitet - tala med en fackman. 
- Månadsavgiften (Årsavgift) 
Du betalar varje månad en avgift till föreningen. Avgiftens storlek bestäms av 
styrelsen. Månadsavgiften är föreningens huvudsakliga intäktskälla och den ska täcka 
alla gemensamma kostnader. Inte bara underhåll, om vilket berättats ovan, utan också 
räntor och avbetalningar på föreningens lån, markhyra, gemensam förbrukning av el, 
vatten och värme (i bastur, trapphus, tvättstugor etc.) samt andra gemensamma 
kostnader. Vatten och värme till lägenheterna ingår i avgiften. 
 
Avgiften sätts så att föreningen i princip ska gå med varken vinst eller förlust. 
Eftersom olika kostnader varierar över tiden blir följden att också avgiften kan variera 
från period till period, även om styrelsen så långt möjligt strävar efter att fördela 
kostnaderna jämnt över tid. Av det skälet finns t.ex. fonden för yttre underhåll.  
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Varje medlem är skyldig att senast den sista vardagen i månaden betala in sin 
månadsavgift och eventuellt andra avgifter, vilka finns angivna på de betalningsavier 
som HSB sänder ut kvartalsvis. Även om avin inte nått dig är du skyldig att betala 
månadsavgiften. Om man inte betalar eller regelbundet inte betalar i tid kan man till 
sist förlora sin bostadsrätt 
- Portombud 
I varje trapphus ska det finnas ett portombud. Det är portombudet som försöker få oss 
alla att hjälpas åt med skötsel av takaltanen. Portombud kan ta initiativ till 
trapphusträffar, t ex gemensamt fika, kräftskiva eller liknande på takaltanen.  
 
Portombuden ersätter på intet sätt gamla tiders portvakter eller har ansvar av den typen 
förenat med sitt uppdrag. Nyinflyttade i huset hälsas välkomna genom att portombudet 
ringer på och överlämnar informationsmaterial om föreningen och så långt möjligt 
också försöker hjälpa den nytillkomne till rätta. Portombudet är en kontaktperson 
mellan huset och styrelsen i många frågor. Att vara portombud är ett 
förtroendeuppdrag i föreningen. 
- Post 
Posten på Reimersholme sköts av Coop, under butikens ordinarie öppettider. 
 
- Renovering  
Som nämnts inledningsvis har till denna utgåva av ”Värt att veta” fogats en 
särskild liten skrift om vad som gäller vid lägenhetsrenoveringar i vår förening. 
Den heter ”Att tänka på vid renoveringar i Brf Bränneriet” och innehåller viktig 
vägledning och information om allt från hänsyn till grannar till rivning 
av/håltagning i väggar, renovering av badrum, toaletter och kök, vikten av att inte 
förorsaka störningar i husens ventilationssystem, regler för elinstallationer, m.m.   
 
- Rökning  
Våra entréer, trappuppgångar och alla gemensamma lokaler är rökfria. Utanför 
entréerna och på en del andra ställen finns särskilda askkoppar monterade. 
Vänligen använd dem så att vi alla slipper det slummiga intrycket av 
cigarettfimpar på marken! Tänk också på att rök lätt sprids mellan balkonger – visa 
hänsyn till andra boende! 
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- Sopor (och miljöfarligt avfall)  
I de flesta husblocken finns grovsoprum och dessutom fyller 
containerrummet vid garageplanen motsvarande uppgift. Tyngre och 
mera skrymmande sopor ska kastas i containern. Till containerrummet 
gäller nyckelbricka. Observera att såväl papper som miljöfarligt avfall 
ska hanteras på särskilt sätt. Papper lämnas i de särskilda 
pappersbehållare som finns i varje grovsoprum (ej containerrummet). 
Pappersbehållare finns också bredvid gästparkeringen under carporten vid 
garageplanen. För batterier finns batteriholkar i grovsoprummen. 
Bilbatterier får ej lämnas inom föreningen utan ska lämnas till speciella 
miljöstationer.  
 
Placera inte saker på golvet – lägg dem i respektive behållare/container då 
föreningen får betala en särskild avgift för allt som ligger på golvet.    
 
El-avfall (lysrör, glödlampor, kyl/frys-skåp, datorer, TV-apparater, radio, etc.) är 
miljöfarligt och ska lämnas i miljöutrymmet utanför Rhg. 65 på särskild plats (samma 
låsbricka som du använder för grovsoprum). När större föremål lämnas (t.ex. kylskåp) 
ska du informera maskinisten. Se även anslag på insidan till grovsoprummen. Om 
miljöfarligt avfall hamnar i vanliga grovsopor så drabbas föreningen av höga 
sopavgifter. 
 
En kommunal återvinningsstation finns på andra sidan Reimersholmsgatan mitt emot 
Åttingen. Glas lämnas i befintlig glasigloos, bl.a. på garageplanen. 
 
Gamla mediciner lämnas på apotek! Då det gäller annat miljöfarligt avfall som 
färgskvättar, oljor, förtunningsmedel, och liknande kan sådant lämnas till maskinist 
under maskinistens expeditionstid.  
- Sopsugen 
För vanligt hushållsavfall, dvs, annat avfall än det ovan behandlade, är vi genom 
sopnedkasten anslutna till öns sopsugsanläggning. Denna anläggning är en 
samfällighet tillsammans med övriga föreningar på ön. Sopsugsanläggningen 
transporterar bort cirka 30 ton avfall per månad från oss på Reimersholme. Terminalen 
som samlar upp allt ligger nere vid kanalen på östra delen av ön.  
 
Transportledningarna är endast 40cm i diameter, vilket gör att stora felaktiga sopor 
kan fastna och orsaka mycket besvärliga stopp i rören – som är nedgrävda i marken.  
 
Tänk därför på följande:  Avfall innehållande flytande ämnen får under inga förhållanden kastas i 

sopnedkasten (rostrisk och kletiga rör) 
 Ej heller får man kasta glas. (slitagerisk; glasberg kan byggas upp i rören) 
 Papper samt förpackningar av kartong, wellpapp, hårdplast och glas skall kastas 

vid återvinningen på Reimersholmsgatan. Kartonger kan veckla upp sig och 
fastna. 
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I sopnedkasten får man endast kasta väl förpackade sopor som lätt går in genom 
inkastluckan.  
 
Samtliga bostadsrättföreningar och Micasa Servicehus betalar, i förhållande till sina 
andelar av alla fastigheters totala bruksyta, för drift av sopsugen samt borttransport 
och destruktion av avfallet.  
- Spela måttligt - låt lagom 
Tänk på Nils Ferlins ord  

”Man dansar däruppe – klarvaket är 
huset, fast klockan är tolv. Då slår 
det mej plötsligt att taket, mitt tak, är 
en annans golv.” 
 

Tänk på att vissa ljud fortplantas mycket lätt i betong. Vi bor tillsammans och det 
kräver viss hänsyn - vilket inte heller det ska behöva gå till överdrift. Det är förstås 
inte förbjudet att ha trevligt då man fyller år eller har goda vänner på besök – även om 
det kan höras. Öppna dörrar, fönster och vistelse på balkongen gör förstås att festen 
hörs mera och längre bort. Huvudregeln är att det ska vara lugnt efter kl. 22.00 men 
senast kl 23.00 ska var och en kunna gå och lägga sig och sova utan några störningar. 
Ska man ha fest någon gång är det väldigt bra och lämpligt att varsko grannarna om 
man tror att man ska hålla på efter kl 23.00. Man kan ringa på och tala om, lägga en 
lapp i brevinkasten eller sätta upp en lapp på anslagstavlan vid porten. 
- Styrelsen 
Att bo i bostadsrätt innebär att du och övriga medlemmar, via 
årsstämman och genom val av styrelse, har ett ägar- och 
förvaltaransvar för fastigheterna, för våra gemensamma lokaler 
och för utemiljön på våra gårdar. Vi har kort sagt ett 
gemensamt ansvar att skapa en bra boendemiljö till rimliga 
kostnader. 
En aktuell förteckning över styrelsens medlemmar finns på anslagstavlan i entréerna 
samt på hemsidan. Är du intresserad av styrelsearbete kan du inför årsstämman 
anmäla ditt intresse till valberedningen. Hit kan du också lämna förslag på andra 
föreningsmedlemmar som du anser bör vara med i styrelsen, gärna då under 
förutsättningen att du tagit reda på om aktuell(a) person(er) har något intresse för ett 
sådant uppdrag. 
- Taxistopp 
För att så långt som möjligt begränsa trafik inne i föreningens område finns det tre 
taxistopp på Reimersholmsgatan: 
Taxistopp 1: Garageplanen  
Taxistopp 2: Vid Reimersholmsgatan 65  
Taxistopp 3: Vid vändplanen (”torget”) i slutet av Reimersholmsgatan 
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Taxibolagen har dessa punkter inlagda i sina system. 
 
Vid beställning av taxi eller då du blir hemkörd: använd dig om möjligt av 
taxistoppen, just för att begränsa trafiken inne i området. Den som av särskilda skäl 
behöver taxi till porten, t ex färdtjänst, ska naturligtvis ha denna möjlighet och 
rättighet. ` 
- Trapplan och entréer ska hållas fria 
Enligt brandföreskrifter ska entréer och trapplan hållas fria från lösa föremål, d.v.s. 
barnvagnar, skor, torkmattor etc. Vid en brand, då lyset kanske inte fungerar, kan små 
hinder och snubbelrisker vara till stor fara. Använd aldrig hiss vid brand! Även för 
städningens skull ska entréer och trapplan hållas fria.  
 
Men du får ändå gärna glädja dig själv, grannar och besökare genom att hänga upp 
någon tavla eller annan trevlig dekoration! 
- Trappstädning 
För trappstädning finns avtal mellan föreningen och ett städföretag.  
Se anslag på tavlan i trapphuset. 
Eventuella synpunkter på städningen kan lämnas till vår förvaltare, 
genom e-post till styrelsen@branneriet.se, eller genom en lapp till 
styrelserummet (Reimersholmsgatan 29, 1tr.)  
- Tvättstugor 
Tre tvättstugor står till gemensamt förfogande, och dessa är belägna på bottenplanen i 
Reimersholmsgatan 25, 63 och 73. I anslutning till tvättstugorna finns s.k. vibrasug för 
mattor. Inga avgifter utgår. Bokning sker via tavlorna i portuppgångarna samt tavlor i 
tvättstugor. Som boende kan du logga in på vilken tavla som helst och genomföra din 
bokning. Bokad tid som inte tas i anspråk inom en halvtimme övergår till att vara fri 
tid.  Observera att du måste logga in i tvättstugan för att aktivera din tid. Torkning av 
tvätt ska vara avslutad senast 30 min efter tvättidens utgång. Råd, anvisningar och 
regler angående maskiner och annan utrustning finns i tvättstugan.  
Är du tveksam om något så ta kontakt med maskinisten.  
 
Efter avslutad tvätt: Glöm inte att rengöra filtren. Tvättstugorna kan inte användas 
före kl. 07.00 och efter kl. 22.00, då strömmen bryts med tidur.  
 
Använd alltid miljövänliga tvättmedel. Vattnet i Stockholm är mjukt, vilket gör att 
man kan vara snål vid dosering. Var och en är skyldig att städa 
tvättstugan ordentligt efter användandet. Skulle städutrustning 
ha förkommit eller vara trasig, meddela omedelbart 
maskinisten. Detta gäller också om någon maskinell utrustning 
skulle krångla eller vara ur funktion. Viktigt - utan anmälan 
blir felet inte åtgärdat!  
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- Verksamhetsberättelse 
Finns att hämta hos maskinist och på föreningens hemsida. 
- Verktygslån 
Vissa verktyg, såsom slagborrmaskin och några andra verktyg kan lånas hos 
maskinist. Likaså kan du här låna "pirra", stege och även bord för tapetsering. 
- Värme och ventilation i våra lägenheter 
Våra lägenheter värms med radiatorer, men en viss del av uppvärmningen sker via 
husets ventilation. Husen är konstruerade med både till- och frånluftsventilation. Varje 
lägenhet får ungefär lika mycket tilluft som frånluft. Av både värmeskäl och 
ventilationsskäl så måste inställda luftflöden behållas. Täck alltså inte för några 
ventiler. Frånluftens värme återvinns i värmeväxlare för att värma tilluften. 
Friskluftsintagen ligger vid husets takaltan (i närheten av friskluftsintagen är både 
rökning och grillning förbjuden). Föreningen genomför regelbundet den lagstadgade 
obligatoriska ventilationskontrollen. (OVK). Om du ändrar något i ventilationsystemet 
i din lägenhet och detta inte uppfyller kraven blir du skyldig att återställa. 
 
- Åttingen 
Åttingen är föreningens festlokal. Åttingen kan endast hyras av boende i Bränneriet 
för att användas till fester, kamratträffar, o.s.v. Den har ett litet kök och plats för högst 
sextio ätande gäster i salen – då sitter man ganska tätt! Det lilla köket ger dock 
begränsade möjligheter att laga mat. 
 
Kontrollera städning före och efter användning av lokalen. Tänk på närboende och 
håll därför dörrarna stängda när du har musik i Åttingen. Som förhyrare måste du 
vara myndig och ha kontinuerlig tillsyn, om du låter dina tonåringar ha fest där. 
Aktiviteterna ska avslutas och gästerna ska ha lämnat Åttingen senast kl. 01.00. Allt 
sådant får man besked om i det skriftliga avtalet då man hyr lokalen hos maskinisten. 
 
Notera speciellt att många lägenheter har fönster mot Åttingen, så respektera tystnad 
utanför Åttingen efter kl. 22.00 på kvällarna. Alltså gäller det att inte låta dörrarna stå 
öppna när ljudnivån är hög! 
 
Notera även föreningens marschallförbud. Det betyder att du inte kan använda 
marschaller utanför Åttingen. Vi har några gånger för mycket fått sanera utspilld 
stearin på mark och vägg.  
 
-Regler för uthyrning  Bokning får bara vara för 1 dygn i taget och med 14 dagars intervall.  Man får göra max 2 bokningar åt gången. 

 Betalning skall ske en vecka efter att man bokat.  Om betalning ej sker i tid 
räknas Åttingen som avbokad. 
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 Om avbokning sker mindre än en vecka före avtalat hyresdatum tas ändå ut full 
avgift ut, om uthyrning till annan boende ej kunnat ske.  Om förhyraren ej betalar enligt reglerna kan styrelsen vägra honom/henne 
ytterligare förhyrning. 

 
Den som vid något tillfälle har speciella behov eller önskemål rörande utnyttjande av 
Åttingen kan skriva till styrelsen för begäran av tillstånd eller dispens. 
- Överlåtelse av bostadsrätt och pantförskrivning 
Den som vill överlåta (sälja) sin bostadsrätt, oavsett om det sker mot ersättning eller 
som gåva, kan klara ut nödvändiga handlingar m.m. genom servicecenter HSB 
Stockholm. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift. Om bostadsrätten pantsätts 
(pantförskrivs) ska också detta handläggas av förvaltningen. Även i detta sammanhang 
utgår en viss avgift. 
 
- Slutord ”Detta är Bränneriet” 
I denna del av Värt att Veta har lämnats många sakupplysningar om vår 
bostadsrättsförening, liksom  både tips och regler om hur vi på ett ansvarsfullt sätt kan 
ta hand om inte bara de egna lägenheterna, utan också våra gemensamma tillgångar. 
Framförda tips och regler har också gällt hur vi i dessa strävanden måste visa varandra 
hänsyn och respekt, samtidigt som vi ska sträva efter att ta vara på alla de möjligheter 
och förmåner som boendet i Bränneriet ger. 
 
Du har säkert ändå inte fått svar på alla frågor. Behöver du mer eller annan 
information, tveka inte att ringa eller skriva till maskinist, förvaltare, eller någon i 
styrelsen! Föreningens hemsida, stadgar och verksamhetsberättelser är också bra 
informationskällor. Slutligen bör man förstås inte heller underskatta värdet av 
pratstunder med grannar eller portombud. 
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 OM 

vår 
FRITID I BRÄNNERIET 

 
-Fritid i Bränneriet 
 
Fritidsverksamheten för oss boende i föreningen förändras hela tiden och de verk-
samhetsansvariga byts ut. Om du ej finner den verksamhet du söker eller ansvarig 
person kontakta då maskinisten som vanligtvis har uppdaterad information. Hos 
maskinisten skall en lista finnas med kontaktpersoner för olika aktiviteter, inklusive 
telefonnummer m.m. Du kan själv också starta någon ny verksamhet för oss som bor i 
föreningen: Ta kontakt med styrelsen för att höra vilka möjligheter som finns och 
vilka lokaler vi har för aktiviteter. Skriv några rader i Vi i Bränneriet (ViB) för att 
finna likasinnade. Utöver vad som berättas här nedan förekommer en rad olika 
aktiviteter. Dessa varierar dock över tid och dessa finns att läsa om i Vi i Bränneriet, 
vårt interna informationsblad. 
- Bastu 
I varje sjöhus - det vill säga de huskroppar som ligger närmast 
vattnet - finns en bastu. Den är gemensam för det block som huset hör till, 
alltså två eller tre hus tillsammans. Ansvariga för bastun är de boende i 
husblocket, vanligtvis med tillsyn från portombuden. Bastun bokas via de digitala 
tavlorna i entrén. I anslutning till bastun finns ett mindre allrum. I dessa lokaler får 
ingen störande verksamhet förekomma då de ligger intill lägenheter. Bastu med 
tillhörande utrymmen får utnyttjas mellan kl. 07.00 och 22.00. 
- Biljard 
Spelare får hålla med egen kö. Bokning av lokal sker med tagg via tavlorna i 
portuppgångarna. För närvarande är lokalen belägen i en byggnad (vid garageplanen) 
där störningar till grannar är minimerade. Lokalen skall dock ej brukas nattetid, d.v.s. 
mellan kl. 22:00 och kl. 07:00. 
 
- Bordtennis 
Spelare får hålla med racket och nät själva. Inga uteskor i lokalen och alla städar efter 
sig. Bokning av lokal sker med tagg via tavlorna i portuppgångarna.  Störningar från 
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motionslokalen till grannar är minimerade men vi använder ändå inte lokalen på 
natten, d.v.s. mellan kl. 22:00 och kl. 07:00.  
 
 
- Bollplan 
En plan för olika bollspel har anlagts av Stockholms stad nära 
Reimersholmsgatan 23-25. Planen sköts enligt ett brukaravtal mellan staden 
och bränneriet. 
 - Boservice Reimersholme 
På Reimersholmsgatan 29 finns Boservice, ett kooperativ för boende på ön som 
tillhandahåller en samlingsplats med möjligheter till kopiering samt försäljning av 
böcker och utlåning av ljudböcker mm. 
Boservice gäller alla åldrar och är en del av bostadsrättsföreningarnas 
verksamhet: Boendeservice genom grannsamverkan. 
Granntjänster, väntjänster av skilda slag, samt kaféverksamheten sker med ideella 
arbetsinsatser. 
Alla arbetsinsatser – inklusive all administration – utförs av ett 40-tal av HPRs 
medlemmar. Alla boende på ön är mycket varmt välkomna att delta i någon eller 
några av arbetsuppgifterna.  
-Boulebana 
Finns vid Åttingtorget. Ta med eget bouleset. 

- Båtklubb 
Intill Bränneriet finns en båtklubb med bryggplatser vid Reimersholmes östra strand. 
Klubben har inga uppläggningsplatser. Brygganläggningen drivs efter avtal med 
Stockholms stad och bryggavgift utgår. Maskinisten har uppgifter om kontaktperson. 
 
-Cykelmekk rum 
På Reimersholmsgatan 23 -1 finns ett cyklemekkrum för den som vill reparera, byta 
däck mm. inomhus.  Verktyg tillhandahåller man själv. Tvättning av cykel får ej ske 
inomhus pga. avrinning samt ventilation. Tillgång till rummet fås av maskinisten. 
 
-Drejlokal 
Är du intresserad av att arbeta med lera? På Reimersholmsgatan 23 finns en drejlokal. 
Viss inredning är privat. För att gå med i gruppen Lergökarna kontakta maskinist för 
information. 
- Grillplatser 
Finns i den lilla ekoparken mellan Reimersholmsgatan 65-71 samt vid pontonbryggan 
nedanför Reimersholmsgatan 79. Behöver ej bokas. 
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- Gym och Styrketräning  
Finns i bottenvåningen Reimersholmsgatan 65. Ett litet utrustat 
gym står till deltagarnas förfogande. Utrustningen har kompletterats 
av ”skrotlyftarna” själva och man får vara med och betala en andel i 
utrustningen för att delta. Alla upplysningar genom kontaktman, 
hör dig för hos maskinisten. 
- Gymnastik  
Anordnas i grupper vid olika tillfällen och olika perioder. Som regel annonseras 
aktiviteterna i Vi i Bränneriet och på anslagstavlor i portarna. 
 
- Hönsen  
Som finns i ekoparken sköts av alla intresserade gemensamt. Skötseln 
delas upp på hönsvaktsveckor, då man ser till att släppa ut och ta in dem, 
städa samt ge dem vatten och foder. Belöningen är ev. lagda ägg (om de inte ingår i 
ruvkull). Uppgift om kontaktperson finns hos maskinisten.  
- Konst 
- Utställningar 
- Sparande organiseras genom gruppen Konstens Vänner. Uppgift om kontaktperson 
fås genom maskinisten. 
- Kulturkommittén 
Är en sammanslutning för alla bostadsrättsföreningar 
på Reimersholme. Bostadsrättsföreningarna ger ett mindre ekonomiskt bidrag till 
kommitténs verksamhet. Aktiviteterna omspänner ett brett område. Arrangemangen 
presenteras genom portaffischering och ofta även i Vi i Bränneriet. För uppgifter om 
kontaktperson, vänd dig till maskinisten. 
- Lokaler 
Bränneriet har tillgång till flera lokaler som kan lånas/hyras av medlemmarna i 
Bränneriet för egna sammankomster. Lokalerna listas nedan: 
 Studielokalen i Reimersholmsgatan 73, -1 tr. Möjlighet finns till enklare servering 

(pentry med viss utrustning). 
 Bridgelokalen i Reimersholmsgatan 39 -1 tr. 
 Biljard- och Pingislokalen, vid garageplanen.  Åttingen, Reimersholmsgatan 45. För regler, uthyrning och annan information, se 

under ”Åttingen” i del 1 av denna skrift.  
 

All lokalbokning sker genom maskinistexpeditionen. Vi använder inte våra lokaler 
under natten, mellan kl. 22:00 och kl. 08:00. Se särskilda regler för den större lokalen 
Åttingen. 
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- Pensionärsklubb 
På Reimersholme finns HSB:s Pensionärsklubb Reimersholme (HPR).  Klubben 
arrangerar utflykter, pubaftnar, studiebesök och andra nöjen, ofta till lägre pris för sina 
medlemmar än för icke medlemmar. Aktiviteter annonseras på anslagstavlorna i 
portuppgångarna. 
- Prylen 
Heter föreningens egen återvinningslokal. Har du något som är helt och rent och som 
du vill göra dig av med, men som du ändå tror att någon annan kan ha glädje av: 
Lämna detta i lokalen Prylen (Reimersholmsgatan 53 nb). Prylen är till endast för 
användbara saker. Datum när prylen ställts i rummet bör finnas. Det är önskvärt att 
var och en efter ca 14 dagar forslar bort de saker som står kvar. Där bör du således 
titta in emellanåt - kanske finns där något som du har glädje och nytta av. Nyckel till 
lokalen är din nyckelbricka sk. tagg. 
 
- Schack 
Utanför Coop finns ett stort schackspel till förfogande för intresserade. Ytterligare ett 
spel finns på Åtting-torget. Se till att pjäserna läggs tillbaks i lådan efter spel. 
- Snickeri 
En snickerilokal för oss i föreningen finns på Reimersholmsgatan 57  
(1 tr. ned). Verktyg får var och en hålla med själv. Viss maskinell 
utrustning finns i lokalen, den är delvis privatägd och av säkerhetsskäl 
får inga maskiner användas utan överenskommelse med ägarna. För 
tillträde till lokalen kan man köpa nyckel på maskinistexpeditionen. Upplysning om 
kontaktperson ges av maskinisten. 
- Studieträffar och temakvällar 
Är verksamheter som fastställs från tid till annan och annonseras i medlemsbladet Vi i 
Bränneriet. 
- Städdag 
Genomförs regelmässigt varje höst, vanligen under oktober. Arrangemangen har fått 
en allt bredare karaktär, inte minst genom att miljöintresserade ägnar sig år speciella 
frågor såsom kompostering, örtagård, lökplantering men även slyröjning vid kajen, 
bortplocking av sommarmöbel mm. Korvgrillning är en fast tradition i sammanhanget. 
Konstutställningar och andra aktiviteter kan förekomma dessa dagar och annonseras i 
så fall i Vi i Bränneriet. 
- Takaltanerna 
På varje hus finns en takaltan. Den är avsedd att användas som samlingspunkt eller för 
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vistelse med vänner och grannar. Här kan man gemensamt plantera växter, kryddor 
och bär, solbada, grilla o.s.v. Det kan vara trevligt att ha en liten grillfest på altanen, 
men kom ihåg: Grilla aldrig nära friskluftsintaget, då kommer grilldoften alla 
grannar ”tillgodo”, vilken inte är så uppskattat. Altanerna ligger ovanpå och nära 
lägenheter så notera och respektera tystnadstiderna, dvs. lugnt efter kl. 22.00 och tyst 
efter kl. 23.00.  
- Vinprovning 
Anordnas i vinprovarlokalen Reimersholmsgatan 37. Detta sker några 
gånger per år och annonseras i Vi i Bränneriet, vanligtvis också på anslagstavlorna 
vid portarna. Öppen för alla boende, först till kvarn gäller. Provningar arrangeras till 
självkostnadspris. Aktuell kontaktperson framgår vanligen av annonseringen – om 
inte, fråga maskinisten. 
- Väv och textilverkstaden 
Är ytterligare en fritidsverksamhet för boende i föreningen. Du som är nyfiken på 
handarbete, vill sticka, sy, virka eller kanske väva är varmt välkommen. I vävstugan 
Reimersholmsgatan 63, bottenplanet, finns det några vävstolar vid vilka man ofta 
arbetar tillsammans och delar på en väv. Den som vill delta får upplysning om 
kontaktperson hos maskinisten. 
Slutord Om vår fritid i Bränneriet 
Synpunkter på denna information om fritidsaktiviteter, eller tips om förbättringar och 
tillägg, lämnas med en lapp i brevlådan i styrelserummet (Rhg. 29, 1tr) eller genom e-
post till styrelsen@branneriet.se  
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ATT TÄNKA PÅ VID RENOVERINGAR I BRF BRÄNNERIET 

 

Denna lilla skrift har som mål att berätta lite om vad man måste tänka på när 
man skall renovera sin lägenhet i Brf Bränneriet. Skriften är inte tänkt att vara 
heltäckande och den kommer att utvecklas över tiden. 

Det som står i texten gäller inte bara dig utan även dina hantverkare, se till 
att informera dem!  

Hänsyn 

Vi bor alla i ett hus som vi delar och vi ska alla trivas. Vi måste komma ihåg 
att ta hänsyn till varandra när vi renoverar. Börja med att underrätta alla i 
huset att du skall renovera, t.ex. med en lapp i brevlådan hos alla, oavsett 
våning, då alla ljud hörs väldigt bra i betongstommen. Var snäll och förvarna 
dina grannar senast en vecka innan du börjar så att de kan arrangera sina 
liv. Det är t.ex. inte alla som jobbar på dagen och sover på natten. 

Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara göras måndag-
fredag 08.00-18.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 09.00-18.00. 

I både det korta perspektivet och i längden är det bäst för din relation med 
dina grannar om du tänker på informationen ovan.  

För övriga ordningsregler se Värt att Veta.  

Vad har den boende för skyldigheter 

Tillstånd till att göra förändringar i lägenheten ska inhämtas innan arbetet 
påbörjas. Förvaltaren(f. n. Michael Grufman) måste kontaktas i alla frågor 
som gäller ändringar i lägenheten som påverkar väggar, flytt av funktion av 
kök, förändringar av ventilationssystem eller liknande. Det är obligatoriskt för 
alla boende att ta denna kontakt. Förvaltaren nås genom HSB Stockholm på 
telefon 010-442 11 00 (ServiceCenter). 

När ni kontaktar förvaltaren ska det finnas klara skisser och dokumentation 
över vad ni avser att göra. När ni fått erforderlig information från förvaltaren 
måste ni skriftligen ansöka om att göra förändringen och sedan avvakta 
styrelsens skriftliga besked. Ansökan ska innehålla ritningar, 
hållfasthetsberäkningar etc. Förvaltaren bestämmer omfattningen av den 
dokumentation som krävs efter att han samrått med styrelsen. 

Räkna med att det tar en till två månader innan Du får ett skriftligt svar på din 
ansökan. Det tar denna tid eftersom ärendet ska behandlas på ett 
styrelsemöte.  

Lite närmare information om vad som är tillåtet eller inte eller att göra 

Nedan finns mer information för ett antal punkter. 
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Ta bort eller göra håltagning i väggarna 

Du måste alltid begära tillstånd av styrelsen om du vill ta bort väggar eller ta 
upp öppningar, detta är obligatoriskt och följer du inte detta följer du inte 
föreningens stadgar.  

Se den boendes skyligheter. 

Badrum och toaletter 

För att kakla badrum/toaletter måste gipsväggarna förses med en extra 
gipsskiva då man ursprungligen endast har byggt med enkel gips.  

De ursprungliga tätskikten är idag över 35 år och behöver renoveras. 
Föreningen och försäkringsbolagen kräver av dig att du anlitar certifierade 
våtrumstekniker för detta arbete så att arbetet sker efter de senaste reglerna 
och med korrekta metoder. Tätskiktet är ditt ansvar som bostadsrätthavare. 

Exempel på denna typ av system och certifiering är till exempel: 

 Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) 

 Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), vilka företag som har 
denna kan hittas på www.auktorisation.se och 
www.golvbranshen.se 

Kontakta ditt försäkringsbolag före renoveringen och fråga vad de kräver.  

Avloppsbrunnarna får inte flyttas då bjälklagen är mycket tunna. Den typ av 
brunn som Bränneriet byggdes med får inte längre användas och skall därför 
bytas. Ta kontakt med förvaltaren för mer information. 

Ventilationen i våra hus består av både tilluft och frånluft. I badrum och 
toaletter finns en del av frånluften. Det är därför viktigt att den inte ändras 
utan injusterat luftflöde behålls, vilket innebär att inte byta ventiler eller ändra 
ventilers inställning. Därför ska du fråga förvaltaren eller styrelsen när du vill 
ta bort torkskåpet eller på annat sätt ändra ventilerna. 

Vatten och avloppsinstallationer 

Tänk på att alltid anlita fackmän för vatten och avloppsinstallationer i både 
badrum och kök. 

Inspektionsluckor i badrum och kök 

I våra badrum och kök finns inspektionsluckor för att komma åt vatten- och 
avloppsstammar. Inspektionsluckorna får absolut inte täckas över. Våra 
maskinister och reparatörer måste lätt kunna öppna dessa när så krävs. Om 
du täckt över dem kommer entreprenör eller maskinist att vid behov frilägga 
dem. Den eventuella kostnaden för återställning av skåp, vägg eller annat 
beroende på täckta inspektionsluckor är bostadsrättshavarens, inte 
föreningens. Detta enligt stadgarna.  
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Kök och ventilation 

I köken finns det en så kallad spiskåpa som är ansluten till föreningens 
ventilationssystem. Spiskåpan innehåller inte en fläkt och egna fläktar får 
absolut inte anslutas till föreningen ventilationssystem då dessa orsakar att 
dina grannar kommer att veta vad du lagar för mat. En spiskåpa har en 
ventilation som finns i ett grundflöde och ett forcerat läge. I kök kan man 
montera kolfilterfläkt utan förbindelse med husets ventilationssystem, tag 
kontakt med förvaltaren eller styrelsen för råd kring detta så att husets 
ventilation kan fortsätta att fungera. 

Ventilation och värme 

Våra hus har gemensamt ventilationssystem med värmeväxlare. Man får inte 
bygga för insläpp (tilluft) eller utsug (frånluft i kök, badrum och toaletter) då 
detta ändrar balansen i systemet. Man får inte ens ändra ventilers inställda 
flöden. Förtäckta ventiler eller ändrade flöden innebär att föreningen inte 
klarar den regelbundna ventilationskontrollen (OVK) och du blir skyldig att 
återställa. Obalans kan även ge fuktskador i din lägenhet eller på fastigheten 
vilket är mycket allvarligt. 

Den mesta uppvärmningen ska komma från radiatorerna så bygg inte in 
dessa. Vår tilluft är varm (komfortvarm) men bidrar bara till en mindre del av 
uppvärmningen. 

Inglasning och markiser 

Se inglasnings- och markisreglerna på föreningens hemsida. 

Elinstallationer ansvar och modifikationer 

Om ni vill göra förändringar av elinstallationerna i er lägenhet måste ni följa 
de regler som gäller, för dessa se Elsäkerhetsverkets hemsida 
www.elsakerhetsverket.se. Elinstallationer får endast utföras av behörig 
fackman.  

Sopor från renoveringen 

Tänk på att sopor från renoveringen skall hanteras på ett miljömässigt 
korrekt sätt och att ni måste följa föreningens, Stockholms stads och andra 
myndigheters regler.  

Avfall från er renovering ska transporteras bort i stort sett omgående. Det är 
inte så trevligt för alla dina grannar att ha högar av byggavfall stående 
utanför porten under längre tider och under helger. Sopor från renoveringen 
får inte stå kvar utanför portarna längre än 5 dagar. 
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Transporter i våra trappuppgångar och hissar 

Ni själva och er entreprenör är skyldiga att iaktaga försiktighet och inte skada 
eller smutsa ner vid transporter i trappuppgång eller hissar. Det kan lämpligt 
att täcka hissens väggar och golv innan gods transporteras i denna. 

Sopor eller byggmaterial får inte lagras på trapp-planen då detta våra trappor 
är utrymningsvägar. 

Relationshandlingar 

När du gör renovering som innebär att något eller någon funktion flyttas eller 
ändras i lägenheten ska ni även skapa relationshandlingar/ritningar som 
lämnas över till föreningen. Relationshandlingar/ritningar ska vara upprättade 
av fackman. Både utskrift och källfiler av handlingarna ska överlämnas. Detta 
för att föreningen ska kunna veta vad som är ändrat från ursprungliga 
ritningar. 

Fråga kring renoveringar 

Har du tankar eller undrar något så prata med förvaltaren eller styrelsen så 
får du tips och råd.  

 

 

 


