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Hamnposten - nyheter från Brf Hamnkranen 

 
 
Ny föreningslokal  
Vår nya föreningslokal på Hammarby Kaj 50 håller på att ställas i ordning. Lokalen är tänkt 
att användas för möten, kalas etc. men också som övernattningslägenhet. Så fort allt är på 
plats välkomnas alla till visning av lokalen. 

 
Container  
Som vanligt är container för grovsopor beställd. Containern kommer att ställas upp på 
platsen framför Sjöstadens kiropraktik Hammarby Kaj 50. Datum är 19-22 oktober och som 
vanligt får inget elskrot slängas i containern. 

 
Grovsoprum 
Återigen har det varit ett mindre kaos i vårt återvinningsrum. Det är främst grovsopskärlet 
som blir överfullt och används till både ett och annat. Efter mycket tvekan har vi beslutat att 
ha kärlet kvar. Men får vi inte rätsida på problemet tvingas vi att ta bort kärlet samt överväga 
begränsade öppettider. Vi behöver alla hjälpas åt genom att följa skyltningen för respektive 
kärl, slå ihop kartonger samt aldrig ställa några sopor direkt på golvet 

 
Mal  
Det har rapporterats om mal i förråd i Lumagatan 13. Malfällor har lagts ut. Du kan själv se till 
att ha koll på ditt förråd och se till att kläder är noggrant förpackade i plast eller kartonger.  

 
Hissproblem 
 Den senaste tiden har hissen på Lumagatan 11 varit ur funktion. Trots att vi har serviceavtal 
drog reparationen ut på tiden. Orsaken är att hissleverantören OTIS endast har sina 
reservdelar centralt i Frankrike. Vi har därför inlett diskussioner med serviceleverantören om 
möjlighet att ha ett mindre lager av förbrukningsdelar lokalt.  

 
Klimatklivet  
Inom ramen för Garagesamfälligheten har vi gjort ansökan om bidrag för installation av 
ytterligare 12 laddplatser för elbilar. Är du intresserad av laddplats kontakta styrelsen via 
kontaktformuläret på hemsidan   

 
Lån ekonomi  
Under den senaste månaden har vi lagt om två av föreningens lån. Lånen på 14 respektive 
10 MSEK ligger hos Handelsbanken med en ränta på 0,92 % och en löptid på 4 år. Vi 
kommer dessutom att amortera totalt 3 MSEK under 2018. Nästa lån som ska omsättas är 
på 35 MSEK och löper till juni 2019. 
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Underhållsmålning  
Underhållsmålningen av våra entréer är nu avslutad. Den kommer efterhand att kompletteras 
med rostskyddsmålning av entrédörrarna som är av stål och där några har smärre 
rostangrepp.  
 
Belysning i återvinningsrummet  
Enligt vår plan för energibesparing har vi bytt de vanliga lysrören i återvinningsrummet till 
LED-armaturer 

 
Matavfall  
Närmare 40 % av det som hamnar i den vanliga soppåsen är matavfall. Om matresterna 
istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Vår 
förening är ansluten till en modern sopsugsanläggning där vi samlar in matavfall och bidrar 
till en hållbar livsstil. Tyvärr är det ändå för få i vår stadsdel som gör det trots möjligheten. 
Under slutet av året kommer vår sopsugsanläggning och Stockholms vatten presentera en 
kampanj för hur var och en lättare ska kunna få tillgång till behållarna och de bruna påsarna 
för att förhoppningsvis förbättra matavfallsinsamlingen.  
Tänk på att lägga ditt matavfall i papperspåse som du bl.a. kan få på ICA Sjöstaden. Använd 
dubbla påsar om avfallet är fuktigt, släng det i det särskilda matavfallsnedkastet.  
  
 
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.  

          
Hösthälsningar  
Styrelsen   
                                                   

 


