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Nyheter från Brf Hamnkranen 
 
Här kommer lite vinternytt från din bostadsrättsförening  
 
Årsstämma  
Årsmöte planeras till den 24 april. Även i år blir mötet i Lumafabriken. Separat 
kallelse kommer. Innan den ordinarie stämman kommer vi att gästas av Björn 
Cederquist som berättar historien om Lumafabriken och Hamnkranen.  
 
Senaste dag för inlämning av motioner till årsmötet är 28 februari. Motioner kan 
lämnas i föreningsbrevlådan på Hammarby Kaj 48 eller via kontaktformuläret på 
hemsidan. Glöm inte att ange var du bor och hur vi kan kontakta dig. Kan du tänka 
dig att arbeta i styrelsen eller har förslag på styrelsemedlemmar kan du kontakta 
valberedningen som leds av Anders Dahlsköld, Hammarby kaj 48.  
 
Sommarfest  
Boka lördagen den 14 juni i din kalender. Då bjuder vi in till sommarfest. 
Kl.15.00 startar vi med aktiviteter för barnen och kl.19.00 blir det mat och 
underhållning.  Meddela Åsa Spängs Hammarby Kaj 48 om du vill bidra med en 
arbetsinsats. Vi återkommer när det blir dags för anmälan 
 
Energi och fastighet 
Vi fortsätter arbetet med att effektivisera fastighetens energianvändning med lägre 
energikostnad som mål. Vi har bl. a, med inspiration från arbetet inom 
Sjöstadsföreningen, börjat på med att söka kostnadseffektiva energibesparingar. Vi 
har satt ett djärvt mål att nå ca 70 kWh/m2/år mot nuvarande 109. Om det går att 
göra detta med lönsamhet återstår att se. Vi håller just nu på med att skapa ett 
offertunderlag med mätdata om vår energianvändning. 
 
Säkerhet i postboxar 
För att begränsa risken för stöld ur postboxar kommer vi under februari att montera 
en insats som minskar luckans öppning till cirka en centimeters höjd.  
 
Cykelrum 
Märkningen av cyklar är nu avslutad. Omärkta cyklar omhändertas. Om ingen ägare 
gör sig hörd innan 2 maj kommer cyklarna att avvecklas genom bortskänkning, 
försäljning eller skrotning.  



Information från    
Brf Hamnkranen    Februari 2014 
 
 

Lumagatan 11, 13, 17, 19, 21 och Hammarby kaj 48 – www.brfhamnkranen.se 

För att få bättre utrymme optimerar vi cykel- och barnvagnsrum med hyllor och 
takkrokar för effektivare förvaring.  
 
OVK 
Upptäckta fel vid OVK-besiktningen har blivit åtgärdade i flertalet fall men några få 
återstår innan fastigheten kan bli helt godkänd. Det är därför viktigt att återstående 
lägenheter snarast blir tillgängliga. Berörda kommer att kontaktas inom kort. 
 
Uppvärmning 
Många har haft värmeproblem med kalla radiatorer. Driftia har åtgärdat problemen 
genom att lufta radiatorerna, justera termostaten och rensa från avlagringar och 
annan smuts. 
Vid värmeproblem felanmäl alltid till info@driftia.se som då tar kontakt för att boka tid 
för att avhjälpa felet. 
 
Radonmätning 
Radonmätning är utförd i 30 utvalda lägenheter Enligt förhandsbesked ligger 
mätresultaten långt under gränsvärdet på 200 becquerel per kubikmeter. 
De mätta lägenheterna ligger på 30-60 becquerel per kubikmeter. Berörda boende 
kommer att få en separat rapport   
 
Gästlägenheten 
Nya rutiner: Vi har ändrat rutinerna för gästlägenheten. Vi inför BankGiro betalning 
samt dörrlås med tag och kod. Detta i syfte att förbättra/förenkla användningen av 
lägenheten. När nya hemsidan blir klar har vi för avsikt att ha bokningskalender där. I 
övrigt är det samma som tidigare d.v.s. bokning genom Marianne Forsgren 
marianne@sjostadensbokforing.se 
 
Återvinningsrummet 
Ligger på Lumagatan mellan portarna 13 och 17-19. Här kan du lämna 
förpackningar, elavfall, olika typer av lampor och småbatterier för återvinning. 
Du har själv ansvar att ta hand om dina grovsopor och lämna dessa på kommunens 
återvinningsstationer. 
För att hålla föreningens kostnader nere och öka vår trevnad ber vi dig om ditt 
engagemang att sortera rätt och hålla vårt återvinningsrum i fint skick. 
 
Ny portkod  
Den 1 mars byter vi portkod. Vi har använt historiska årtal och denna gång är det 
gamla Stockholmsuttrycket ”när Eldkvarn brann” som gett oss koden, dvs 1878. 
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Övrigt  
Garagen och gården är olika gemensamhetsanläggningar med flera delägare. 
Hamnkranen har lett arbetet på att formalisera skötseln och samarbetet. För garagen 
är nu ett skriftligt avtal på plats som kommer att förenkla arbetet. Hamnkranen är 
operatör för garagen. 
  
Arbetet med Gårdsamfälligheten går vidare och ett avtal kan förväntas under våren.  
 
Fastighetsägarna - Förmånskortet: Förmåner till alla boende 
Med Fastighetsägarna Stockholms Förmånskort för 2014 får alla boende i våra 
bostadsrättföreningar upp till 30 % rabatt på erbjudanden för hem och fritid och på 
bilar. Nu finns Förmånskortet för 2014 tillgängligt att ladda ner i din mobil på App 
Store respektive Google play. (sök på ordet Förmånskortet) därefter loggar du in med 
användarnamnet nedan för att bekräfta ditt medlemskap i Fastighetsägarna 
Stockholm.  
Användarnamn Skriv bostadsrättsföreningens namn  
Hör av dig om det inte fungerar. 
  
 
Har du skapat konto på hemsidan? 
Det snabbaste sättet att ta del av nyheter om föreningen är alltid vår webbplats, 
www.brfhamnkranen.se. Där finns även information om övernattningslägenheten, 
andrahandsuthyrning, ekonomisk information med mera. Du bokar även tvättstugan 
via webbplatsen. 
Nyhetsbrevet skickas inte längre ut via e-post utan läggs endast upp på hemsidan. 
Om du inte kommer åt nyhetsbrevet så meddela oss i styrelsen. Om du fortfarande 
vill ha nyhetsbrevet i pappersform så meddela detta till föreningens postlåda, 
Hammarby Kaj 48.  
 
 
Fortsatt trevlig vinter!  
 
Önskar 
vi i styrelsen 


