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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 

 
 
Ny styrelse  
Vid stämman 19 april valdes ny styrelse. Efter konstituerande möte ser styrelsen ut 
som följer:  
 
Thomas Andreasson ordförande 
Bengt Johansson fastighetsfrågor  
Magnus Hagberg  Information, kommunikation   
Marianne Eriksson  inre- och yttre trivsel  
Paul Stensland ekonomi  
 
suppleanter  
Yuan Chen Qian  
Bo Björklund   
Tobias Nilsson   
Ingrid Rasmuson  
 
 
GDPR. 
Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla inom EU 25 maj. Även vi 
som bostadsrättsförening påverkas. För närvarande kartlägger vi vilka 
personuppgifter vi samlar in, hur vi använder, skyddar och gallrar dem. Vi behöver 
också gå igenom vilka som kan och får använda personuppgifterna 
(personuppgiftsbiträden). Exempel på detta är vår förvaltare Fastum, Driftia, 
Automatic Alam m.fl. Vill du veta mer kan du kontakta styrelsen eller vår GDPR-
ansvarige Tobias Nilsson, tobnil@gmail.com  
 
 
Garaget - laddplatser 
Som tidigare meddelats har 12 laddstationer för laddning av elbilar är installerats. 
Efter beslut i garagesamfälligheten kommer vi att ansöka om statligt bidrag för 
ytterligare 12 platser. Den stora utmaningen för närvarande är administrationen 
gällande platserna. Det krävs omflyttning av platser vilket vi arbetar med att lösa 
inom samfälligheten.  
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Tunnelbanan – Yttrande till Mark och Miljödomstolen  
Planeringen för utbyggnad av tunnelbanan fortgår. Under maj gavs vi möjlighet att 
lämna yttrande gällande landstingets ansökan om bortledande av grundvatten m.m. 
Du kan läsa hela yttrandet på vår hemsida eller i bifogad bilaga.  
 
Nya tavlor i entréerna  
Som du kanske märkt har informationstavlorna i våra portar bytts ut. Tanken är att vi 
ska få plats med mer information, att den ska vara lättare att byta ut samt att vi ska 
ha ett mer enhetligt utseende på informationen. Några mindre justeringar återstår 
fortfarande innan allt är på plats.  
 
Målningsarbeten  
Vecka 25 påbörjas uppfräschning och målningsarbeten i entréerna arbetet beräknas 
pågå t.o.m. w 27.  
 
SWISH  
Nu kan du använda SWISH som betalningsmetod för gästlägenheten. Enkelt snabbt 
och smärtfritt. Läs mer om detaljerna på hemsidan. Men givetvis kan den som vill 
använda banköverföring precis som tidigare.  
 
Lokalen Hammarby Kaj 50 
Som många märkt har den mindre lokalen på Hammarby Kaj stått tom ett tag. Det 
har visat sig svårt att finna en lämplig hyresgäst. Efter viss ansiktslyftning kommer 
den därför att användas som bokningsbar föreningslokal från hösten. Mer info 
kommer via hemsidan. 
 
Sommarkomihåg   
Några saker att tänka på innan du åker iväg på semester:  

 Stäng av vattnet till tvätt- och diskmaskin. Vattenskador är både dyrt och 
besvärligt att åtgärda  

 Kontrollera batteriet i brandvarnaren – när batteriet tar slut ljuder en jobbig 
signal som hörs för grannarna  

 Avbeställ tidningen och be någon granne eller kompis ta hand om posten 

 Se till så att dina kontaktuppgifter på hemsidan är uppdaterade   

 Tänk på att även om du är bortrest får du inte hyra ut din lägenhet utan 
styrelsens medgivande.  
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Övrigt  
Även styrelsemedlemmarna är på semester. Vi täcker upp och har koll på postlådan 
och mailflödet, men det kan ta lite längre tid att få svar. Felanmälan till våra 
leverantörer ska dock fungera som vanligt.  
 
Nyhetsbrevet skickas inte ut via e-post utan läggs endast upp på hemsidan. Om du 
inte kommer åt nyhetsbrevet så meddela oss i styrelsen.  
 

 
Till sist:  
 
 

 
          
Styrelsen  
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Bilaga 1 Yttrande gällande bortledning av grundvatten m.m.  
  

 
Yttrande till Stockholms läns landsting, Förvaltning för 
utbyggd tunnelbana, angående tillstånd till bortledande av 
grundvatten 
 
Bostadsrättsföreningen Hamnkranen (org. nr7696L34349) med adresser Lumagatan 11-21 
samt Hammarby Kaj 48 önskar framföra nedanstående synpunkt för beaktande i den 
fortsatta planeringen av den nya tunnelbanan. 
 
Brf Hamnkranen är postiv till utbyggnaden av tunnelbanan men på grund av fastighetens 
läge, nära Hammarbykanalen och står på utfylld mark torde påverkan och förändring av 
vattenförning kunna ha negativ påverkan. Således är vi mycket oroliga för de framtida 
arbeten och hur det kommer att påverka vår fastighet samt ledningarna till och från vår 
fastighet. 
Då vi är lekmän som sitter i styrelsen har vi mycket begränsade tekniska kunskaper till att 
bedöma huruvida SLL:s arbete med bortledande av grundvattnet kan påverka oss. Vi utgår 
ifrån att ansvaret och bevisbördan för framtida eventuella skador ligger på SLL. 
 
SLL har yrkat att tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada bestäms 
till tio (10) år. 
SLL vill poängtera att utgångspunkten för den tid som ska gälla avseende tid för anmälan av 
anspråk på ersättning för oförutsedd skada är fem år och vid undantagsfall kan 20 år 
föreskrivas.2. Här önskar brf Hamnkranen att anmälningstiden för ersättning för 
oförutsedd skada skall vara 10år eller längre. Sättningsskador kan komma efter bara fem 
år efter arbetets avslutande och kostnaden för att åtgärda felet kan vara av stor ekonomisk 
konsekvens för vår förening. 
 
 
 
För Brf Hamnkranen 
 
 
Thomas Andreasson 
Ordförande Brf Hamnkranen 


