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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 
 
   

 
Energiprojektet  
Vårt energiprojekt har snart gått i mål. Efter en del störande borrningsarbeten och 
problem vid håltagning börjar de flesta bitarna falla på plats Vi hoppas kunna ta 
systemet i drift under november. Mer detaljerad information kan du finna på 
hemsidan. Vill du veta mer kan du också kontakta arbetsgruppen på 
fastighethamnkranen@gmail.com.  
 

Postboxar   
Våra nya postboxfronter finns snart på plats. Vi kommer att skriva dit 
lägenhetsägarens samt sambo och make/makas efternamn men inte företagsnamn 
eller andrahandshyresgästen. Det behöver berörda göra själva. Befintliga lås flyttas 
över till den nya anläggningen.  
 
 
Garaget laddstationer 
Katarina El kommer inom kort att påbörja installation av 6  laddstationer i vardera 
garageplan. Elbilsplatserna innebär att vi behöver flytta en del andra platser. Rutiner 
för uthyrning och debitering diskuteras tillsammans med övriga medlemmar i 
garagesamfälligheten. Vi hoppas att laddplatserna ska kunna nyttjas i början av 
2018. 
  

Gårdsfest  
Gårdsfesten blev en härlig tillställning med umgänge och skratt över flera 
generationer. Både barn och vuxna roade sig med femkamp, stavtävling och 
musikquiz. Många passade också på att skaka ned den goda maten genom att ge 
sig ut dansens virvlar. Stort tack till festkommittén och bandet för allt jobb.  
 

Husvärd  
Anders Dahlsköld heter vår nya husvärd. Husvärden är en ny roll som kommer att 
finnas på prov under det närmaste året. Husvärden ska finnas till hands i föreningen 
för guidning och information till nyinflyttade. Rondering i gemensamma utrymmen 
och gästlägenheten med rapportering till våra servicepartners ingår också i 
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arbetsuppgifterna. Husvärden rapporterar kvartalsvis till styrelsen.  

Återvinningsrummet  
Som många sett har vårt återvinningsrum varit i bedrövligt skick. Vår entreprenör har 
trots påminnelser inte skött sina åtaganden. Vi undersöker nu om vi kan bryta 
kontraktet och finna en annan entreprenör.  

Container  
Precis som tidigare år har vi beställt container för grovsopor, Containern finns på 
plats på Hammarby Kaj 50 27-29 oktober. Passa på att städa förråd och skåp. Men 
tänk på att inget elskräp får slängas i containern.  

Filterbyte  
Under hösten är det dags för filterbyte i radiatorerna i lägenheterna. Föreningen 
beställer filter och kommer att distribuera dem till medlemmarna. Byte ansvarar du för 
själv. Tänk på att fräscha filter förbättrar luftmiljön och ventilationen. 

Fastighetsförsäkring  
Från december kommer vi att få ny partner för fastighetsförsäkringen. Särskild 
information kommer inom kort att gå ut till alla medlemmar.   

Andrahandsuthyrning  
I dessa tider av bostadsbrist finns givetvis intresse av att hyra eller hyra ut sin 
lägenhet för längre eller kortare tid. Många medlemmar undrar därför vad som gäller 
för andrahandsuthyrning. Vi vill betona att ansökan om andrahandsuthyrning alltid 
ska godkännas av styrelsen. Formulär för ansökan liksom förslag på hyreskontrakt 
hittar du på hemsidan.  

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.  

 

 
Fortsatt härlig höst!  
 
Hälsar  
Styrelsen 


