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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 

 

Sommarlov och semester står för dörren. Dags att njuta av sol, värme och ledighet Här 

kommer också lite sommarinfo från din bostadsrättsförening.  

 

Årsstämman och styrelse. 

Den 21 april genomfördes vår årsstämma. En ny styrelse valdes. Efter konstituerande möte 

ser styrelsen ut så här:  

Paul Stensland  ordförande, ansvar gemensamhetsanläggning  

Thomas Andreasson kassör, ansvarig ekonomi, avtalsfrågor  

Marianne Eriksson ansvarig inre och yttre trivsel inkl. gästlägenheten  

Magnus Hagberg sekreterare, ansvarig information, kommunikation   

Bengt Johansson  ansvarig fastighetsfrågor  

 

Suppleanter:  

Yuan Chen Qian fastighetsfrågor  

Bo Björklund  fastighet, brandskydd, gemensamhetsanläggning  

Mårten Hellgren vice ordförande, ekonomi, avtalsfrågor  

Kalle Andersson  web, hemsida, kommunikation   

 

Brandskydd 

Först ett stort tack till alla för att våra trapphus och källargångar nu är rena från barnvagnar, 

cyklar, dörrmattor och annat. Några ytterligare råd och tips: 
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 Tänk på att kontrollera batteriet i brandvarnaren innan du åker bort. När batteriet är 

slut larmar det och kan störa rejält. Tjutandet kan pågå 3-5 dygn non-stop 

 Grillning på balkong och uteplats är OK så länge du använder el- eller gasolgrill. Tänk 

bara på att hantera gasoltuben säkert. På inglasad balkong får gasflaskor i max 

behållarvolym 5 liter (mindre blå behållare) förvaras på balkongen. 

När det gäller öppen balkong är det max 30 liter d.v.s. P11. Ingen förvaring av gasol i 

källare eller garage!  

 Kolla gärna att du släckt ljus och infravärme när du går in från balkongen 

Gästlägenheten  

Gästlägenheten är populär så här på sommaren. Tänk på att det är du som boende som är 

avtalspart och ansvarar för boendet. Läs informationen som du hittar på hemsidan och i 

lägenheten. Påminn gärna dina gäster om parkeringsförbudet på kajen samt att portkoden 

är avstängd nattetid kl. 00 -06.  

Återvinningsrummet  

Tyvärr har ordningen i återvinningsrummet försämrats den senaste tiden. Färgburkar, 

vitrinskåp, madrasser och annat skrymmande har tryckts ned i behållarna eller kastats på 

golvet. Kassar med tomflaskor har också hamnat på golvet flera gånger. Även om de 

flesta sköter det på bästa sätt får vi alla betala för ett fåtals nonchalans. Blir det inte 

förbättring tvingas vi att ta bort behållaren för allmänna sopor. 

Fasadbesiktning  

Efter samråd med AK-konsult har vi beslutat att utföra den planerade besiktningen i höst 

då vädret är mer lämpligt för den här typen av besiktning. 

Underhåll av trädäcket  

För närvarande utför Ångtvättbilen underhåll av trädäcket med rengöring och inoljning. 

Arbetet med hela däcket inklusive trappan mot förskolan beräknas vara avslutat senast 

vecka 24.  

PEABs åtagande  

Efter tidigare läckage från gården har PEAB nu åtgärdat samtliga 

besiktningsanmärkningar från förra årets efterbesiktning.  
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Bedömningen är att däcket nu håller tätt. Om läckage ändå uppstår har vi förlängd 

garanti i 10 år.  

Tunnelbana  

Projekteringen för tunnelbanan fortsätter. Ett informationsmöte genomfördes i maj. Aktuellt 

är just nu diskussioner om placering av arbetstunnel där Luma är ett alternativ. Förslag om 

placering väntas komma inom kort. Du kan läsa mer om arbetet på projektets hemsida 

http://nyatunnelbanan.sll.se/ Har du synpunkter eller frågor kan du också kontakta vår 

arbetsgrupp på mailadressen, fastighethamnkranen@gmail.com.   

 

Till sist  

När du sitter ute och njuter i sommarkvällen glöm inte att det kan ligga grannar och sova i 

lägenheten bredvid. Vi visar alla hänsyn och trivs tillsammans.  

De kompletta ordningsreglerna för föreningen hittar du på vår hemsida www.hamnkranen.se 

 

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. 

 

 

En riktigt härlig sommar önskar vi i styrelsen! 
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