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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 
 
Lite jul- och vinterkomihåg från din förening 

 
Stadgeändringar   
Efter våra extra stämmor är de nya stadgarna antagna. Ändringarna gäller 

 7§ och 48§ Andrahandsuthyrning och möjlighet till avgift   

 55§ Underhållsplan  
 
Stadgarna hittar du på hemsidan http://www.hamnkranen.se/   
 
Tunnelbana  
Projekteringen för tunnelbanan till Nacka är nu igång. Enligt plan kommer en station 
ligga nästan direkt under vårt hus. En särskild arbetsgrupp samordnar våra 

aktiviteter. Ett första yttrande lämnades 2 november, vårt yttrande kan du se på 

hemsidan Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta arbetsgruppen på 

mailadressen, fastighethamnkranen@gmail.com. 
 
Återvinningsrummet – 
är just ett återvinningsrum - tänk på detta inför julen 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.  
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 elektiska apparater stå mot möbler eller tyger. Se till att du har fungerande 
brandvarnare. Ställ absolut inte ut brandfarligt material i trapphuset. Detta är mycket 
viktigt ur brand- och utrymningsskäl 
 
Filter och avloppsrensning  
Rensning av avloppen i kök och badrum är nu genomfört. Nästan alla våra 
medlemmar såg till att vi kunde komma in i lägenheterna. Stort tack till er alla!. I 
samband med spolningen fick vi också nya elementfilter. Glöm inte att byta, det 
påverka både luftkvalité och energiförbrukning.  
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Inglasning. 
Många av oss har valt att glasa in balkonger och uteplatser. Ett avtal som reglerar 
ansvaret mellan boende och föreningen har distribuerats. Kom ihåg att läsa igenom, 
underteckna och lämna ett ex i föreningens låda på Hammarby Kaj 48.  
 
Gästlägenheten  
Det är roligt att det är så många som vill hyra vår gästlägenhet. Vi vill 
uppmärksamma er på det automatiska bekräftelsemejl där den information som ni 
behöver finns. Där står det bl.a. hur du betalar och kommer in i lägenheten 
Har du inte fått mailet så kolla i din skräpkorg, ibland råkar det hamna där. 
Har du akuta frågor angående lägenheten ring 0709-795 895 eller sänd ett mail till 
bokarenhamnkranen@gmail.com  
  

Gården  
Tänk på att det kan bli väldigt halt på trädäcket när det fryser på. Tyvärr går det inte 
att sanda. Ta det därför försiktigt när du går ut över däcket.  
 
Ekonomi - Föreningens lån 
Under 2015 har vi omsatt två lån om vardera ca 14,8 MSEK och tecknat nya treåriga 
avtal för dessa på 0,7%. Under 2016 skall ett av våra största lån på ca 36 MSEK 
omsättas. Där betalar vi idag en ränta på 3,79% och givet att ränteläget inte ändras 
alltför dramatiskt har vi stora förhoppningar om en markant räntesänkning  på detta 
lån då det skall omsättas 2016-06-30. Totalt har vi lån på ca 103 MSEK och vi 
amorterar ca 1 MSEK årligen. 
 
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 meddela detta till föreningens postlåda, Hammarby Kaj 
48 

 
Varma helg- och vinterhälsningar 
 
från  
 
styrelsen  
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