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Nyheter från Brf Hamnkranen 
 
Även om snön och vintern lyser med sin frånvaro närmar vi oss jul - och 
vintertider. Bifogar därför lite råd och tips tillsammans med annat senaste nytt.  
 
Återvinningsrummet - är just ett återvinningsrum - tänk på detta nu i juletider när 

det kan bli mycket förpackningsmaterial och annat som behöver slängas. Vik ihop 
kartonger respektera reglerna och hjälp till att hålla vårt återvinningsrum i fint skick - 
tack!  
Tänk också på att julgranar ej kan lämnas i återvinningsrummet. Efter jul och 

nyårshelgen finns det en uppsamlingsplats på Luma torg.   
 
Brandskydd:  
Som boende ansvarar du för brandskyddet i din lägenhet. Glöm inte att släcka ljusen. 
Låt inga elektriska apparater stå mot möbler eller tyger. Se till att du har fungerande 

brandvarnare. Ställ inte ut brandfarligt material i trapphuset.  
  
Inglasning. 
Vi har fått bygglov för samtliga balkongtyper med golv och tak av betong.  När det 

gäller bygglov för uteplatserna är det oklart. Vi väntar besked från handläggaren.  Vi 
har också justerat avtalet mellan Bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavare. 
Entreprenören Lumon har genomfört inmätningar för att komma igång med arbetet 
så snabbt som möjligt. Beräknad tid för leverans och montering är januari 2015. För 

eftersläntrare finns det fortfarande möjligt att beställa inglasning.  
Kontakta Bengt Johansson bengt.g.j@outlook.com för detaljer 

Läckage från gården  
En del tätningsarbeten kvarstår fortfarande. Arbetet är komplicerat och därför kan 
inte PEAB ange någon sluttidpunkt.  

Krånglande balkongdörrar  

Ett 30-tal medlemmar har anmält problem med att stänga balkongdörrarna. SP-
fönster kommer att göra en besiktning för att bedöma om felen omfattas av den 10-
åriga garantin. Separat kallelse går ut. De som inte kan vara på plats kan som vanligt 
lämna nyckeln i nyckeltuben. Någon från föreningen kommer att närvara vid 

besiktningen.  
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Underhållsplan 
Som många säkert redan hört har vi en fastställd underhållsplan. Planen är 25-årig 
och beskriver det underhåll av fastigheten vi planerar årligen. Planen är ett levande 

dokument och uppdateras kontinuerligt. En grafisk beskrivning finns under 
mäklarinformation på vår hemsida. 
 
OVK 

Driftia kommer den 9 december att utföra OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)-
besiktning av lokalerna vid Hammarby Kaj. Berörda informeras i särskild ordning. 
 
Avgiftsfri månad januari 2015  

Föreningen har en god ekonomi, bl.a. tack vare det gynnsamma ränteläget. 
Styrelsen har därför beslutat om en avgiftsfri månad för avgiften som betalas i 
december, vilket även framgår av nästkommande avgiftsavi. 
 

Gästlägenheten  
Vår gästlägenhet är mycket populär. Vi har under året sett till så att så lägenheten 
storstädats samt bytt och kompletterat en del utrustning. Det är viktigt att de som hyr 
lägenheten tar del av informationen som finns på hemsidan, I lägenheten finns också 

ett litet häfte med kom-ihåg. Läs mer på hemsidan eller kontakta lägenhetsansvariga 
Marianne Forsgren marianne@sjostadensbokforing.se för mer info.   

 
Hemsida  

Hemsidan har uppdaterats - ta gärna en titt - här hittar du mycket bra information om 
vår brf och svar på många frågor. Ytterligare förbättringar kommer att genomföras 
både vad gäller grafik och funktioner. Bl.a. skapas en enhetlig standard för utseendet 
på medlemskonton. Du kan underlätta arbetet genom att själv uppdatera dina 

användaruppgifter på sidan. Tänk på att lägga in e-postadress så blir det lättare att 
nå dig.  

Årsstämman 

Är bokad till 21 april 2015 Har du något du vill motionera om? Skicka förslag till 
styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan. Glöm inte att ange var du bor och hur vi 

kan kontakta dig. 
 
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 
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via webbplatsen. 
 

Övrigt  
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.  

 
God Jul och Gott Nytt År !!  
 
Önskar  
 
vi i styrelsen  

 


