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Höstnytt från Brf Hamnkranen 
 
Inglasning av balkonger  
Processen fortsätter. Vi har haft en infoträff med Lumon där flertalet av de som lämnat 
intresseanmälan deltog. 
Nu påbörjas bygglovsprocessen där vi ska leverera ett digitalt underlag med planer och 
fasader för samtliga balkonger. Lumon kompletterar med själva inglasningen och 
upprättar teknisk beskrivning. Särskilt avtal mellan enskild boende och föreningen 
kommer att upprättas. Ingen ytterligare försäkring än gällande bostadsrättsförsäkring 
krävs.  
 
Underhållsplan 
Arbetet med vår 25-åriga underhållsplan är klar. Vi gör nu en grundlig genomgång av 
planen därefter publiceras den på hemsidan.  
 
Sopsugen  
Läckage från sopsugen har orsakat att några bilar i garaget har blivit skadade. Envac är 
kontaktade för åtgärder. Samtidigt är det viktigt att den som drabbas gör skadeanmälan 
till sitt försäkringsbolag.  
 
Gård och utemiljö  
Vi har sen en tid haft problem med en råtta på innergården. Tillsammans med övriga i 
gårdssamfälligheten har vi kontakt med skadedjursanerare för att få bukt med 
problemet. Tänk på att aldrig lämna sopor eller annat ätbart ute på gården.  
 
Arbete på innergården  
Fortsätter som ni säkert märkt men under september beräknas arbetet vara klar och vi 
slipper läckage från gården.  
 
Ekonomi  
Omsättning lån  
Två av våra stora lån har satts om den senaste tiden. Det gynnsamma ränteläget har lett 
till avsevärt sänkta räntor.  
Ett lån hos Swedbank på 14,8 MSEK har vi förnyat och sänkt räntan till från 2,45 % till 
1,38 %,  Sänkningen innebär lägre räntekostnad med ca 158 000 SEK på årsbasis. 
 
Den sista juni lade vi om ett 36 MSEK lån på 3 år från 4,14 % till 1,85 % vilket innebär ca 
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824 000 SEK på årsbasis. Vi flyttade samtidigt lånet från SHB till Nordea.  
 
Förändrade avskrivningsregler  
Som många säkert hört talas om kommer linjär avskrivning att införas successivt. Det är 
fortfarande oklart hur det ska tillämpas för bostadsrättsföreningar. Ett antal stora 
bostadsrättsorganisationer samt Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR) arbetar 
med att ta fram riktlinjer, mer besked under hösten 2014.    

Försäkringsfrågor  
I fastighetsförsäkring ingår bostadsrättsförsäkringen. Det innebär att du som boende 
inte behöver ha detta tillägg i din hemförsäkring. Tänk dock på att vid skada är det du 
som boende betalar självrisken även om skadan täcks av bostadsrättförsäkringen.  
Vid skadeanmälan uppge alltid försäkringsnumret TryggHansa Fnr 25-0713635  
Telefon Skadeservice 077-11 11 500 

Rundvandring i fastigheten  
Den 29 september kl. 19 kommer vi att genomföra en rundvandring i fastigheten för 
nyinflyttade. Givetvis är andra intresserade också välkomna. Om du är intresserad kan 
du kontakta Åsa Spängs asa.spangs@gmail.com  
 
Ordning och reda trapphus och entréer  
Det tål att upprepas, Men cyklar och andra fordon skall stå på anvisad plats, i 
cykelförråd, garaget eller på gatan. Inte framför entréer eller under trappan som leder 
upp till trädäcket.   
Placera inte heller barnvagnar eller andra saker i trapphuset. Detta är viktigt både ur 
utrymnings- och brandsäkerhetssynpunkt!   
 
Cykelinventering  
Genomfördes under våren. De omhändertagna cyklarna är nu tacksamt mottagna av  
Fryshusets renoveringsprojekt.  
 
Information hemsida  
Vi jobbar aktivt med att förbättra strukturen på vår information. Steg 1 är att städa 
bland medlemskonton på hemsidan. D.v.s. ett konto per lägenhet. Vi kommer att städa 
upp bland de som har flera konton givetvis i kontakt med de berörda. Vi går också 
igenom och uppdaterar befintlig information. Vill du ha in nya och fina bilder går de bra 
att kontakta styrelsen. Vi har också tillsammans med en leverantör tagit fram en förnyad 
hemsida. Ett antal tekniska problem har tyvärr försenat lanseringen.  
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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 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 
 
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 hösthälsningar  
Styrelsen 


