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Nyheter från Brf Hamnkranen 
 
Våren närmar sig. Det pågår arbetet på gården och kan fortfarande vara mycket 
halt på däcket. Årsstämman närmar sig också. Har du synpunkter eller vill på 
annat sätt vara med och påverka vårt arbete kontakta då valberedningen via 
Anders Dahlsköld andersdahlskold@hotmail.com 

 
Inglasning. 
Det har blivit stort intresse för inglasningen. Arbetet pågår för fullt. Om du är 
intresserad och ännu inte anmält intresse finns fortfarande möjlighet att beställa 
inglasning.  

Kontakta Bengt Johansson bengt.g.j@outlook.com för detaljer 

Gård och fastighet  
Tätningen på gården pågår fortfarande. Arbetet är komplicerat och kräver en del 
ingrepp på trädäcket. Exakt färdigtid kan just nu inte anges. Tyvärr har arbetet också 
lett till en del läckage både i garage och förråd. Om du drabbas kontakta styrelsen 
samt anmäl till ditt försäkringsbolag.  

Kontroll och justering av krånglande balkongdörrar  
Svenska Fönster AB har utfört kontroll och justering av krånglande balkongdörrar hos 
boende som anmält problem 

Bredband. TV och telefoni  
Som säkert alla har märkt är det nu Bredbandsbolaget som levererar TV, bredband 
och telefoni till oss. Efter en del inkörningsproblem och oklara besked verkar nu 
tjänsterna att fungera för de flesta. Styrelsen har tecknat ett gruppabonnemang för 
samtliga boende. Eventuella tilläggstjänster står du själv för. 

Ny portkod 
Vecka 14. I månadsskiftet mars-april är det dags att byta portkod. Har du konto på 
hemsidan skickar vi ut den nya koden till dig. Annars behöver du kontakta oss i 
styrelsen för att få koden.  
 
Hemsida  
Äntligen har vi kommit vidare i hemsidearbetet. Den 20 april är dagen då vi går över 
till vår nya hemsida. Alla som har ett konto på dagens hemsida kommer också att 
kunna skapa konto på den nya sidan. Om du behöver hjälp har vi öppet hus i 
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gästlägenheten Hammarby Kaj 48, söndag 12 april kl. 16-20. Du får då också 
möjlighet att mingla med styrelsen. Vi kommer dessutom att demonstrera den nya 
sidan vid årsstämman 21 april  

Årsstämman 

Är bokad till 21 april 2015 platsen är restaurang Luma Park. Särskild kallelse kommer 
Har du något du vill motionera om? Skicka snarast förslag till styrelsen via 
kontaktformuläret på hemsidan. Glöm inte att ange var du bor och hur vi kan 
kontakta dig.  
 
Vår hemsida 
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. 
 

Övrigt  
Nyhetsbrevet skickas inte 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.  

 
Trevlig läsning   
 
Önskar  
 
vi i styrelsen  
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