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Hösten är här. Fullt upp i föreningen och bland medlemmar. Här kommer lite höstinfo från 

din bostadsrättsförening.  

Gästlägenheten  

Gästlägenheten är väldigt populär. Men tyvärr är det flera som inte har kontrollerat vad 

som gäller för boendet. Än en gång har gästparkeringen och platsen bredvid använts 

utan tillstånd. Vi kommer att märka upp P-platsen i garaget tydligare. Se också till att 

dina gäster skaffar P-tillstånd ifall de kommer med bil. Läs informationen som du hittar 

på hemsidan och i lägenheten. Påminn gärna dina gäster om att portkoden är avstängd 

nattetid kl. 00 -06.  

Container 11-13 november  

Dags att städa i förråd och garderober. 11-13 november har vi container på plats vid 

Hammarby Kaj 50. Passa på att städa och slänga gammalt skräp. Men OBS inget elskräp 

i containern. 

Energiprojektet  

I syfte att sänka våra uppvärmningskostnader har ett energiprojekt startats. 

Målsättningen är att genom att utnyttja uppvärmd frånluft sänka våra 

uppvärmningskostnader. Jämförande studier visar att det finns möjlighet att sänka 

kostnaderna med 20-30%. Inledningsvis tar vi fram ett förfrågningsunderlag till ett antal 

leverantörer. Vill du veta mer hör av dig till fastighethamnkranen@gmail.com.   

Fastighet  

Som du säkert märkt har vi den senaste tiden gjort underhåll på trädäcket och 

trädetaljer runt huset. En fasadbesiktning kommer också att genomföras så snart vi får 

ett mer fuktigt och höstlikt väder. 
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Ekonomi  

Föreningen omsatte i somras ett stort lån på ca 36 MSEK och erhöll en ränta om 0,87% 

på 3 år. Den genomsnittliga vägda räntan för våra lån på ca 102 MSEK utgör därefter 

1,18% uttryckt i årstakt. Givet det förmånliga ränteläget har styrelsen beslutat att i 

december 2016 göra en extra amortering på 1 MSEK, utöver den sedan tidigare 

beslutade amorteringstakten om 1 MSEK per år. Om ekonomin tillåter är avsikten att 

fortsätta med extra amorteringar de kommande 2 åren.  

Tunnelbana  

Projekteringen för tunnelbanan fortsätter. Några nya informationsmöten har inte 

genomförts. Fortfarande diskuteras placeringen av arbetstunneln. Du kan alltid läsa senaste 

nytt 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.    

 

Sopsugen  

Många har säkert känt hur det luktat illa i garaget och i en del förråd. Skälet har varit läckage 

i sopsugen som går genom garaget. Lyckligtvis har inga bilar kommit till skada trots att det 

tog närmare en vecka innan leverantören åtgärdade felet. Vi har nu kontaktat leverantören 

för att få klarhet i vad man gör för att felet inte ska upprepas.  

Mal i källarförråd  
Än en gång har vi haft problem med mal i källarförråden. Genom vår fastighetsförsäkring har 
vi haft skadesanerare här som bl. a. placerat ut malfällor. Om ni skulle hitta mal i ert förråd: 

Ring direkt Nomor 0771-122300, ange kundkod: 83354. brf hamnkranen och boka en tid för 

sanering eller råd.  

Läs också råden som vi publicerade på hemsidan i augusti. http://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. 
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Hösthälsningar styrelsen! 

 


