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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 
 
 
Ny styrelse    
Den 20 april genomfördes vår årsstämma. En ny styrelse valdes. Efter 
konstituerande möte ser styrelsen ut så här:  
 
Mårten Hellgren ordförande, ansvar gemensamhetsanläggning  
Thomas Andreasson vice ordförande, ekonomi, avtalsfrågor, ansvarig ekonomi, 
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  
Paul Stensland web, hemsida, kommunikation   
   

 
Energiprojektet arbete i trapphus 
Vårt energiprojekt har startat. Under de närmaste veckorna kommer en del störande 
arbete pågå. Särskild information med tidsplan finns uppsatt i hissar och trapphus. Vi 
samarbetar med energikonsulten Enstar. Vill du veta mer kontakta arbetsgruppen på 
fastighethamnkranen@gmail.com.  
 

Postboxar   
Vid stämman fick styrelsen i uppdrag att se på alternativ till nuvarande 
fastighetsboxar. Vi har nu kommit fram till att bygga om befintliga boxar genom att 
montera nya huvuddörrar och fronter för att öka säkerheten Som boende behöver du 
inte göra någonting. Befintliga lås flyttas över till den nya anläggningen.  
 
Strömavbrott  
Vi och delar av Sjöstan drabbades som bekant av ett strömavbrott för ett tag sedan. 
Orsaken var en kabelskada i området 
Vid strömavbrottet som varade cirka 3 timmar fungerade våra system fullt ut. 
Portarna var öppningsbara och brandluckorna öppnades. De öppnade brandluckorna 
återställdes samma dag av Driftia.  

mailto:fastighethamnkranen@gmail.com


Information från    

Brf Hamnkranen     Juni 2017 
 

Lumagatan 11, 13, 17, 19, 21 och Hammarby kaj 48 – www.hamnkranen.se 

Ett kvarstående problem vid strömavbrott är att våra trapphus blir helt mörka och det 
blir svårt att hitta in och ut. Vi tittar på detta för att hitta lämpligaste lösningar. 
 
Garaget laddstationer 
Installation av laddstationer för elbilar är på gång. Det kommer att finnas 6 
laddstationer på varje våningsplan i garaget. Efter elinstallation räknar vi med att 
laddplatser ska kunna börja nyttjas från sista kvartalet i år.  
 
Omsättning lån  
Föreningen lade den 17 maj om ett 35 miljoners lån. Räntan blev 0,92 % över 4 år 
mot tidigare 1,85 %. Samtidigt sänktes räntan på ett 3 månaders lån om 2 miljoner 
från 1,05 % till 0,95 %. Efter dessa omläggningar utgör den vägda genomsnittliga 
räntan 0,85 % på föreningens sammanlagda lån om c:a 100 MSEK. Alla lån ligger nu 
i SHB.  
 
Sommartider - semestertider.  
Nu är den tid där många reser bort eller gärna sitter på våra balkonger och 
uteplatser. Några saker att tänka på   

 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!  

 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 

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

 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.  

 Tänk på att stänga vattnet till tvätt- och diskmaskin när du reser bort  

 Avbeställ eller adressändra morgontidningen.  

 Du kan också adressändra eller begära lagring av din post för att undvika att 

postboxen fylls under semestern 
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.  

Gårdsfest  
Som ni säkert hört och sett är det dags för gårdsfest lördag 26 augusti. Glöm inte att 
anmäla dig till hamnkranen@gmail.com senast 21 juni  

Till sist  
Vi använder främst nyhetsbrev och hemsida som informationskanaler. Men vid 
behov av akut information kan vi också behöva skicka ut mail. Det är därför av 
högsta vikt att du kontrollerar och uppdaterar dina kontaktuppgifter på 
hemsidan.  
Nyhetsbrevet skickas inte ut via e-post utan läggs endast upp på hemsidan. Om du 
inte kommer åt nyhetsbrevet så meddela oss i styrelsen.  

 

 
 
Styrelsen 
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