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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 
 
Lite jul- och vinterkomihåg från din förening 

 
 
Jul och ljus  
I dessa tider tänder vi många ljus och lampor. Som boende ansvarar du för 
brandskyddet i din lägenhet. Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar rummet. Låt 
inga elektriska apparater stå mot möbler eller tyger. Se till att du har fungerande 
brandvarnare. Kolla gärna batteriet en extra gång särskilt om du ska resa bort. 
Brandlarmet kan pipa irriterande i flera dagar när batterinivån är låg 
 
 
Återvinningsrummet.  
Kärlen i vårt återvinningsrum fylls snabbt av julklappspapper och kartonger. Vi har 
beställt extratömningar men du kan också underlätta genom att slå ihop kartongerna 
så skapar du mer utrymme i kärlen 
Tänk också på att julgranar ej kan lämnas i återvinningsrummet. Efter jul och 
nyårshelgen finns det en uppsamlingsplats på Luma torg.   
 
 

Filterbyte  
Det är fortfarande några som ej har hämtat ut filtret och styrelsen har bestämt att 
dela ut dessa i tidningsfacken vid dörren. För att veta hur man byter filtret, 
se klipp på Youtube https://youtu.be/aXN2jHy_GmI 
 

Vattenskador  
Under de senaste åren har vi drabbats av ett antal vattenskador i lägenheterna. 
Förutom de olägenheter som drabbar den enskilde påverkar det också vara 
försäkringspremier. En enkel säkerhetsåtgärd är att stänga av vattnet till diskmaskin 
och tvättmaskin när du inte använder dessa. 

 
Gården 
Tänk på att det kan bli väldigt halt på trädäcket när det fryser på. Tyvärr går det inte 
att sanda. Ta det därför försiktigt när du går ut över däcket. Kontrollera också att 
porten går i lås när du stänger. Om det hamnar snö vid tröskeln går larmet igång.  

https://youtu.be/aXN2jHy_GmI
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Gästlägenheten  
Det är roligt att det är så många som vill hyra vår gästlägenhet. Vi vill 
uppmärksamma er på det automatiska bekräftelsemejl där den information som ni 
behöver finns. Där står det bl.a. hur du betalar och kommer in i lägenheten 
Har du inte fått mailet så kolla i din skräpkorg, ibland råkar det hamna där. 
Har du akuta frågor angående lägenheten ring 0709-795 895 eller sänd ett mail till 
bokarenhamnkranen@gmail.com  
 
 

Ny försäkringsgivare  
Från och med 01 december 2017 byter föreningen försäkringsgivare från Protector till 
Gjensidige. Som tidigare meddelats separat innebär bytet bland annat att momentet 
bostadsrättstillägget ej längre ingår i denna försäkring. Som medlem behöver du själv 
se till att detta tillägg ingår i den egna hemförsäkringen från ovan nämnt datum 
 
 

Extra amortering  
Under december 2017 kommer föreningen att amortera ytterligare 1 MSEK på 
föreningens lån utöver 1 MSEK som amorteras löpande under året. Detta innebär att 
föreningens skuld vid årsskiftet kommer att landa på ca 98,8 MSEK. Utslaget på 
fastighetens totala boyta om 10407 kvm blir det ca 9500 kronor per kvm. 
 
  

 
Varma helg- och vinterhälsningar 
 
Styrelsen  
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