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Med ljuset och vårdagjämningen kommer här några aktuella nyheter från din
förening!
Stämman
Årets stämma går av stapeln torsdag 25 april på restaurang Eatery
Lumaparksvägen 7. Särskild kallelse med underlag sänds ut i god tid. Ett flertal
motioner har kommit in. Passa på att ta chansen att ta ställning och göra din
röst hörd.
Brandvarnare
Originalbrandvarnarna i våra lägenheter har batterier med 10-års livslängd.
Det innebär att batteritiden för många bör gå ut nu under våren.
Det är viktigt och en billig livförsäkring att byta till nytt batteri. Normalt varnar
brandvarnarna med ljudsignal när batteriet är slut. Men kontrollera gärna själv.
Nya laddboxar
Vi har installerat 12 nya laddboxar för elbilar i garagets plan 1. Samtliga boxar
är installerade på föreningens platser.
Intresseanmälan för plats med laddbox kan lämnas till styrelsen.
Tilläggskostnaden är 500 kr exklusive moms per månad.
Onödig skadegörelse
Vid ett flertal tillfällen har glaset till aktiveringen av rökluckan i Lumagatan 21
blivit sönderslaget. I några fall har även rökluckan på taket öppnats vilket
medfört stor risk för vattenskador i trapphuset. De här tilltagen har tyvärr
medfört onödiga kostnader för utryckning och återställande.
Värmeprojektet
Vi har nu avslutat värmeprojektet med gott resultat. Det innebär att vi nu kan
uppfylla det avtalade kravet på lägst 21 grader i lägenheterna.
10-årsfest
Vår förening har nu fyllt 10 år. Jubileumsfesten äger rum lördag 24 augusti.
Festkommittén är igång med planeringen. Både fler krafter och idéer
välkomnas. Kontakta gärna Marianne Eriksson,
mariann_eriksson@hotmail.com
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Föreningslokalen
Vår föreningslokal på Hammarby Kaj 50B är invigd. Lokalen kan bokas för
kalas, möten och kan även användas som övernattningslägenhet med 3
sovplatser. Alla detaljer om lokalen och hur du bokar hittar du på hemsidan,
www.hamnkranen.se
HK 55
HK 55 är en ny intresseklubb för seniorer i vår förening startad på initiativ av
vår husvärd Anders Dahlsköld. Klubben avser att träffas ca en gång i månaden
för föredrag och enklare samkväm. Är du intresserad och har förslag på
föredrag/föredragshållare kontakta Anders på husvardhamnkranen@gmail.com
Återvinningsrummet
Som du säkert märkt har vårt återvinningsrum fått en ansiktslyftning med
målning och rengöring. Vi hjälps åt att hålla det snyggt genom att lägga
skräpet i rätt kärl, slå ihop kartonger, inte lämna något på golvet samt att själv
ta hand om skräp som inte ryms i kärlen.

Varma vårhälsningar !
Styrelsen
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