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Nedan kommer lite sommarinfo från din förening!  
 

Årsstämma 
Årets stämma genomfördes 25 april Efter konstituerande möte har styrelsen 
följande sammansättning: 
 
Thomas Andreasson  ordförande, ekonomi 
Bengt Johansson  fastighetsfrågor  
Magnus Hagberg   Information, kommunikation   
Marianne Eriksson  inre- och yttre trivsel, inkl. 

gemensamhetsanläggningar   
Ingrid Rasmuson  inre- och yttre trivsel, gästlägenhet och 

föreningslokal 
suppleanter  
Yuan Chen Qian  
Bo Björklund   
Christina Adelby   
  
Två motioner hänsköts till styrelsen att behandla: 
 
1. Ytterligare gungor på gården  

Frågan har behandlats i gårdssamfälligheten som bedömer att det av 
utrymmesskäl inte kan genomföras.  
 

2. App istället för webbplats för hemsidan  
Styrelsen ser inte att detta är genomförbart eftersom en app saknar vissa 
grundläggande funktioner som t.ex. bokning av lokaler. Vi kommer alltså 
även fortsättningsvis kommunicera via befintliga kanaler där hemsidan är 
central.   

Hela protokollet från stämman finner du på hemsidan.  
 
Garage och laddplatser 
Från 1 juli 2019 tar föreningen över ansvaret för Hamnkranens del av garaget. 
Det innebär att parkeringsplatser hyrs direkt av föreningen. Administration av 
kontrakt, kö och fakturering sköts även fortsättningsvis av Apcoa. För boende i 
föreningen innebär det ingen större förändring eftersom kostnaden för 
ordinarie plats är oförändrad. Samtliga hyresgäster är underrättade med nya 
avtal. 
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Omförhandling lån  
Per 30/6 läggs ett av föreningens största lån på drygt 35 MSEK om. Efter 
förhandlingar har vi beslutat att även fortsättningsvis placera lånet i SHB. 
Indikativt får vi en ränta på 0,78% på detta lån som löper över 4 år. Den 
definitiva räntan för perioden fastställs på omsättningsdagen den 30/6. 
 
Ommålning  
Ommålning av rostskadade ytterdörrar är nu klart. Efter sommaren går vi 
vidare med en del övriga gemensamma utrymmen som behöver fräschas upp. 
Dessutom kommer spaljéer runt uteplatser på gården att målas om före 
semesterperioden.   
   
10-årsfest  
Vår förening har nu fyllt 10 år. Jubileumsfesten äger rum lördag 24 augusti. 
Inbjudan har gått ut. Anmäl ditt deltagande, med antal vuxna/barn, senast 21 
juni till hamnkranen@gmail.com Har du idéer eller kan hjälpa till. Kontakta 
gärna Marianne Eriksson, mariann_eriksson@hotmail.com  
 
Solceller – extra stämma  
En extra föreningsstämma genomförde 12 juni. Vid stämman beslutades att 
föreningen ska gå vidare med investering i ett solcellsprojekt. Budget och 
beslutsunderlag presenterades vid stämman och kommer också att läggas upp 
på hemsidan.  
 
Nedriven skylt 
Nu har skylten som varnar för halka på gården i L21 för tredje gången blivit 
nedriven och kastad. Skylten sitter uppe för att det är halkrisk på gården hela 
året. Det kända olycksfall vi har haft har inträffat sommartid i samband med 
regn då det kan bli halt på algbelagda ställen.  
 
Sopsugen gården  
Under veckan har det varit tillfälligt stopp i ett sopnedkast på gården. OBS du 
får absolut inte ställa sopor bredvid sopnedkastet! Det drar till sig både 
råttor och fåglar. Använd istället annat sopnedkast på gården, 
Hammarbyterassen eller Hammarby Kaj.   
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Cykel- och barnvagnsförråd  
Som tidigare meddelats har en mycket nödvändig rensning av våra cykel- och 
barnvagnsförråd genomförts. Omärkta cyklar, barnvagnar och annat har 
omhändertagits. Om ingen ger sig tillkänna kommer prylarna att efter 
sommaren skänkas bort till lämplig mottagande förning/institution. 
  
Matavfall påsar   
Nu finns behållare för matavfallspåsar monterat i återvinningsrummet. Passa 
på att ta med dig påsar när du slänger annat i rätt behållare i 
återvinningsrummet.  

 
Sommarkomihåg   
Några saker att tänka på innan du åker iväg på semester:  

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

x Kontrollera batteriet i brandvarnaren – när batteriet tar slut ljuder en 
jobbig signal som kan störa många.  

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

x Se till så att dina kontaktuppgifter på hemsidan är uppdaterade.   
x Tänk på att även om du är bortrest får du inte hyra ut din lägenhet utan 

medgivande.  
 

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.  

 
Styrelsen 
 
          

 


