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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 
 
 
Årsstämma   
Årets stämma äger rum torsdagen 20 april på Hotell Park Inn här i Hammarby 
Sjöstad. Kallelse med underlag till stämman sänds ut till alla medlemmar. Vid 
stämman kommer vi också att informera om det nystartade Energiprojektet samt 
övriga planerade aktiviteter. Passa på att komma till stämman och gör din röst hörd.  
 
Energiprojektet  
Vårt energiprojekt drar nu igång. Vi samarbetar med energikonsulten Enstar. Tanken 
är att vi genom att återanvända uppvärmd frånluft ska kunna sänka våra 
uppvärmningskostnader radikalt. Vill du veta mer kom till stämman eller kontakta 

arbetsgruppen på fastighethamnkranen@gmail.com. 

 
Postboxar   
Under vintern har det förekommit stölder/svinn ur postboxarna i entréerna. De 
installerade distanserna i brevinkasten har bl.a. tagits bort, Kolla gärna i ditt postfack 
att distansen sitter kvar. Är den borta kan du felanmäla till Driftia som kan sätta dit 
nya, Vi har också en dialog med postoperatörerna för att vidta lämpliga åtgärder. 
Kanske ska vi installera ny boxanläggning eller förstärka säkerheten. Som boende 
kan du medverka genom att inte släppa in obehöriga och kanske ställa en extra fråga 

till någon du inte känner igen i porten.   
 

 
Fastighetsförsäkring/Hemförsäkring 
Som tidigare meddelats har vi nytt bolag för fastighetsförsäkringen, Protector. Ett 
skäl är att Trygg Hansa ej längre tillhandahåller bostadsrättstillägget som föreningen 
bekostar. Skador anmäls enligt instruktioner på www.protectorforsakring.se. Men se 
också till att du ha en egen hemförsäkring.  
 
Garaget 
Ansvaret för garaget hanteras av en gemensamhetsanläggning där vi i Hamnkranen 
är ordförande. Aktuellt är att vi ansökt om bidrag till installation av 
laddstationer/eluttag för laddning av elbilar. Mer info kommer under våren. Men tänk 
på att vår förening inte själva kan fatta beslut gällande förändringar i garaget. Som du 
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också säkert märkt har faktureringsrutinerna för garageplatser ändrats. Har du inte 
fått någon faktura för kommande period kan du hitta den via Apcoas hemsida.  
 
Inpassering  
Från och till är det problem vid våra ytterdörrar. Snö och is stoppar upp, men också 
låsmekanismen krånglar. Vi har gett uppdrag till Automatic Alarm att se över 
elektroniken samt att Driftia regelbundet kontrollerar att dörrarna stängs. Du kan själv 
bidra genom att aldrig använda vredet utan istället trycka på nyckelknappen när du 
går ut.  
 

Container  
Container för grovsopor är som vanligt beställd. Den står uppställd på Hammarby Kaj 
fredag 21 april till söndag 23 april. Passa på att städa förråd och skåp. OBS inga 
elsopor eller miljöfarligt avfall i containern.  
 

Trapphus och portar  
I våra trapphus och portar har det blivit mycket snyggare! En stor blomma till alla 
medlemmar som ser till att portar och trapphus inte används som 
förvaringsutrymmen. 
 

Gårdsfest  
Dags att planera för fest o glam med dina grannar. Före midsommar eller direkt efter 
sommaren hoppas vi kunna genomföra en gårdsfest. Men vi behöver frivilliga till 
arbetet. Anmäl ditt intresse senast 10 april till styrelsen via mail till 
ordfhamnkranen@gmail.com.  
 

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.  
 

 
 
Vårhälsningar    
          
Styrelsen  
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