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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 
 
 
Årsstämma   
Årets stämma äger rum torsdagen 19 april på Hotell Park Inn här i Hammarby 
Sjöstad. Kallelse med underlag till stämman sänds ut till alla medlemmar. Passa på 
att komma till stämman och gör din röst hörd.  
 
Förändringar i styrelsen  
Vår ordförande Mårten Hellgren flyttade från föreningen i årsskiftet. 
Ordförandeposten innehas tills vidare av Thomas Andreasson. Ny styrelse kommer 
som vanligt att väljas av stämman. 
 
Energiprojektet  
Vårt energiprojekt är nu färdigt. Genom att återanvända uppvärmd frånluft ska vi 
kunna sänka våra uppvärmningskostnader radikalt. Utvärdering av effekterna sker 
efter 2018. Vill du veta mer kom till stämman eller kontakta arbetsgruppen på 

fastighethamnkranen@gmail.com. 

Värmeproblem  
Fortfarande är det många lägenheter som har alltför kallt. Vi kan konstatera att det är 
obalans i systemet. Driftia med flera är inkopplade för att försöka finna en lösning på 
problemet. 
 
Fastighetsförsäkring/Hemförsäkring 
Vi har sedan 2017-12-01 nytt bolag för fastighetsförsäkringen, Gjensidige. Tänk på 
att du nu själv behöver teckna bostadsrättstillägget i din hemförsäkring. Skador 
anmäls enligt instruktioner på www.Gjensidige.com   
 
Garaget - laddplatser 
Laddstationerna/eluttag för laddning av elbilar är installerade. Fortfarande krävs 
omflyttning av ett antal platser innan platserna kan börja nyttjas. Eftersom garaget är 
en gemensamhetsanläggning krävs gemensamt acceptans av samtliga medlemmar 
innan allt är på plats.  
 
Inpassering  
Från och till är det problem vid våra ytterdörrar. Snö och is stoppar upp, men också 
låsmekanismen krånglar. Du kan själv bidra genom att aldrig använda vredet utan 
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istället trycka på nyckelknappen när du går ut. Se också till att dörren går igen 
ordentligt när du passerat ut eller in.  

Ny städentreprenör  
Från januari 2018 har vi ny entreprenör för städning i entréer och trapphus. Eds städ 
heter företaget som vi hoppas bli nöjda med. 

2:a handsuthyrning  
Många medlemmar undrar om vad som gäller för uthyrning i 2:a hand. I bifogad länk 
kan du läsa mer.  
http://www.borattupplysning.se/wp_brskola/48-andrahandsuthyrning/   

OBS att det alltid krävs tillstånd från föreningen för uthyrning 

Container  
Container för grovsopor är som vanligt beställd. Den står uppställd på Hammarby Kaj 
fredag 13 april till söndag 15 april. Passa på att städa förråd och skåp. OBS inga 
elsopor eller miljöfarligt avfall i containern.  
 

Hjärtstartare  
Självinstruerande hjärtstartare är inköpt och placerad i entrén Lumagatan 17-19 
 
Tunnelbanan – vårt yttrande  
Samråd gällande järnvägsplanen för tunnelbanans utbyggnad till Nacka är 
genomförd. Som alla säkert vet kommer vi att påverkas under byggtiden. Vi har i vårt 
yttrande bl.a. tryckt på tillgänglighet och bullerfrågor. Du kan läsa hela yttrandet på 
vår hemsida eller i bifogad bilaga. 
 
 
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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Bilaga 1 Yttrande gällande järnvägplan   

Yttrande till Järnvägsplan granskning feb 2018, Tunnelbana 
Nacka och söderort 
 
Bostadsrättsföreningen Hamnkranen (org. nr7696L34349) med adresser Lumagatan 11-21 samt 
Hammarby Kaj 48 önskar framföra nedanstående synpunkter för beaktande i den fortsatta 
Planeringen av den nya tunnelbanan. 
 

Generell beskrivning Brf Hamnkranen 
Brf Hamnkranen omfattar totalt 118 bostäder och 5 lokaler. Fastigheterna är uppförda 2008 på en 
gammal grund. Mot Lumagatan vetter 4 entréer (nr 11, 13, 17-19 samt 21) samt returrum och 
cykelrum. Även Hammarby Kaj 48 ingår i föreningen. I källaren finns ett med flera föreningar 
gemensamägt garage (gemensamhetsanläggning som delägarförvaltas) i två olika plan med infart 
från Hammarby Kaj och Heliosgatan. 
 
Lägenheterna, inklusive bottenplan, är försedda med friskluftsintag för varje rum (under fönster) samt 
frånluftsventilation. Många har sovrum som vetter mot Lumagatan. 
 
Bland de boende finns rörelsehindrade i rullstol med frekventa färdtjänstresor. 
 
I föreningens lokaler finns bland annat en förskola, Sjöresan, som är inrymt i bottenvåningen i hörnet 
Lumagatan/Hammarbyterassen men också en affär och en Kiropraktikermottagning på 
Hammarby Kaj. 
 
I kvarteret Sjöresan finns en med ytterligare två BRFer gemensam gård som är en uppskattad 
lekplats, inte minst för de förskolor som är inrymda i föreningarna. 
 
Lumagatan är en lugn och tyst bakgata. Men när buller förekommer så förstärks och ekar ljudet 
mellan fastigheterna och Lumafabriken. 
 
Lumagatan inhyser även ett tiotal bilplatser tillägnat för båda bilpooler som finns i Sjöstaden. 
Bilpoolerna är mycket uppskattat av boende i området då Hammarby sjöstad är en mijlöstadsdel och 
tidigt satsat på att erbjuda bilpooler för att minska antal bilar i stadsdelen. 
 

Synpunkter att beakta vid fortsatt planering 
Med hänsyn till vad som beskrivits ovan samt vad som i övrigt framstår som viktigt för att värna 
boendemiljön under byggtiden hemställer vi att följande beaktas: 
 
1) Fortsatt full tillgänglighet till entréer för boende och besökande med handikapp, 
färdtjänst, räddningstjänstens, Miljörum, handikappsparkering samt bilpooler. 
 
2) Lumagatan är tyst men lider av eko när buller genereras. Många av föreningens 
medlemmar är äldre och föräldralediga som är hemma mycket och kan störas mycket av buller och 
damm som kan uppstå i samband med byggnationen. Föreningens största och viktigaste hyresgäst är 
Förskolan. Förskolan har sina rutiner med utflykt och sovstund. Föreningen värnar mycket om att ha 
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kvar förskolan som fortsatt hyresgäst under lång tid framöver och oroar oss både för hur buller och 
damm kan påverka barnens hälsa samt verksamheten som sådan. 
 
3) Markförhållandena/grundläggningen av vår fastighet, är vad vi förstår inte utredd. 
Föreningen har fått information om att del av byggnaden står på utfylld mark och måste ifrågasätta om 
grundförhållandena är tillräckligt utredda för att utgöra underlag för planen. 
 
4) Tid, vi kan än så länge inte utläsa under hur lång period upplaget och arbetet kommer 
att vara på Lumagatan. Detta skapar mycket oro bland medlemmarna. 
 
 
Brf Hamnkranen arbetar aktivt för att minska energianvändningen. Detta ingår i ett initiativ från 
Sjöstadsföreningen för att nå de mål som sattes upp för stadsdelen när den ursprungligen 
planerades. Konkret betyder det att ett alternativ för oss är bergvärme som nu är helt omöjligt för 
oss. Detta är ett inskränkande i vår äganderätt som vi anser att föreningen lider en ekonomisk skada 
som vi vill föra en dialog gällande kompensation. 
 
Vi ser från Brf Hamnkranen fram mot ett fortsatt gott samarbete och informationsutbyte inför den 
detaljplanering som ska ske. 
 
För Brf Hamnkranen 
 
 
Thomas Andreasson 
Ordförande Brf Hamnkranen 

 


