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Vårnyheter från Brf Hamnkranen 
 
Årsstämma  
Årsstämman genomfördes 24 april. 41 medlemmar besökte stämman. Ett antal 
motioner behandlades. Information om den nya styrelsen finns anslagen i portar 
Särskild information har också gått ut. Protokollet från stämman finner du i 
dokumentarkivet på hemsidan. 
 
Styrelsen   
Styrelsen har konstituerat sig och delat upp arbetet i ett antal fokusgrupper: 
Ordförande Paul Lindholm och Åsa Spängs vice ordf. kommer att medverka i två 
fokusgrupper var   

x Fastighet Bengt Johansson, Yuan Chen Qian, Hans Dam, Paul Lindholm  
x Ekonomi, Annie Fornelius, Thomas Andreasson, Paul Lindholm  
x Kommunikation, Magnus Hagberg, Carina Engelke, Åsa Spängs  
x Inre och yttre trivsel, Hasse Dam, Carina Engelke, Åsa Spängs   

 
Verksamhetsplan  
Vi har i styrelsen identifierat ett antal prioriterade aktiviteter som vi kommer att arbeta 
med inom respektive område 

x Fastighet  
o Underhållsplan 

o Åtgärda värmeproblem 

o Energiprojektet  

o Inglasning av balkonger  

x Ekonomi  
o Omsättning av lån  

o Åtgärder för att sänka energikostnader  

o Tillämpning av nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar  

x Inre och yttre trivsel  
o Utökning av blomsterarrangemang kring entréer  
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o Rabatter innergården  

o In- och utpassering förråd och cykelrum  

o Uppfräschning entréer Hammarby Kaj  

o Fest-/trivselaktiviteter för boende  

x Kommunikation  
o Lansering nya hemsidan  

o Utgivning av fyra nyhetsbrev/år  

o Löpande kommunikation via hemsida, hissar, portar  

o Hålla information och medlemsregister på hemsida uppdaterat  

  
Sommarfest  
120 vuxna och 57 barn hade anmält sig när anmälningstiden gick ut. Vi hoppas att 
vädergudarna är med oss när vi träffas på gården den 14 juni.  
 
Inglasning av balkonger  
Vid stämman beslutades att vi ska undersöka förutsättningarna för inglasning av 
balkonger. Ett särskilt informationsbrev har skickats ut. Tänk på att komma in med 
din intresseanmälan senast den 15 juni.  
 
Nyinflyttade 
Under året har vi fått många nya medlemmar. 19 lägenheter har bytt ägare. Vi 
kommer före sommaren att ordna en rundvandring i fastigheten med lite information 
om vad som finns var. Inbjudan kommer inom några dagar. 
 
Cykelinventering  
Är nu avslutad. Omärkta cyklar har tagits om hand. Planeringen är att vi ska lämna 
dem till Fryshuset som driver ett projekt med cykelreparationer.  
 
Energi och fastighetsfrågor  
Energi och uppvärmning är två områden som vi kommer att fokusera på under året. 
Vi tittar nu på ett par leverantörer som ska kunna hjälpa oss i arbetet .Några konkreta 
aktiviteter har ännu inte kommit igång.  
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Vi är också skyldiga att upprätta en 20-årig underhållsplan för fastigheten. Företaget 
WSP kommer att hjälpa oss med detta och planen beräknas vara klar under hösten. 
Curt Jarestål heter vår nye fastighetsskötare som har ersatt Mikael Lövgren. 
Vid värmeproblem felanmäl alltid till info@driftia.se som då tar kontakt för att boka tid 
för att avhjälpa felet. 
 
Återvinningsrummet 
Ligger på Lumagatan mellan portarna 13 och 17-19. Rummet är mycket populärt. Vi 
har därför utökat med fler glasbehållare samt att kärlen för wellpapp töms 2 gånger 
per vecka. I rummet kan du lämna förpackningar, elavfall, olika typer av lampor och 
småbatterier för återvinning. Läs skyltarna på dörren och vid behållarna. 
Du har själv ansvar att ta hand om dina grovsopor och lämna dessa på kommunens 
återvinningsstationer. 
 
Inre och yttre trivsel  
Nya blommor har kommit i krukorna. Vi kommer också att börja se över 
planteringarna på gården. 
 
 
Övrigt  
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. Tänk också på att kontrollera och uppdatera dina uppgifter på 
hemsidan. Namn, lägenhetsnummer, adress, e-post och telefonnummer är de 
uppgifter vi önskar att du lägger in. Härmed underlättas kommunikationen i 
föreningen. Tänk också på att endast ha ett konto per lägenhet. Du kan knyta upp till 
5 personer till varje konto. 
 
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.  
 
 
Soliga försommarhälsningar   
 
Styrelsen 


