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Hösten har kommit och här finner du lite senast nytt från din förening!  
 

Garaget och laddplatser  
Från 1 juli 2019 tog föreningen över ansvaret för Hamnkranens del av garaget. 
Det innebär att parkeringsplatser hyrs direkt av föreningen. Priset för vanlig 
plats är oförändrad för boende i föreningen. Däremot är priser för elplatser och  
utomstående hyresgäster justerade. Administration av kontrakt, kö och 
fakturering sköts även fortsättningsvis av Apcoa. Har du frågor bör du vända 
dig till Apcoa, uthyrningsavdelningen uthyrning@apcoa.se. Vi har också slutit 
avtal med ny entreprenör gällande städning. Städdagar annonseras via lappar 
vid in-och utfart till garaget.  
 
Inglasade balkonger  
Som vi informerat om tidigare har två incidenter inträffat där glasrutor 
exploderat. Den 25 september genomförde Lumon inspektion och underhåll 
på samtliga inglasningar. En särskild rapport presenteras inom kort. Samtidigt 
är produktgarantiden förlängd med ett år. Du kan själv sköta underhållet 
genom att regelbundet silkonbehandla lister och spår. Tänk också på öppna 
dörrarna helt vinkelrätt när du öppnar upp glasen samt att skjuta till dem helt 
när du stänger.  
 
Återvinningsrummet  
Behållaren för övrigt avfall/grovsopor har varit föremål för många diskussioner 
Vi har efter övervägande kommit fram till att vi behåller den tills vidare. Men vi 
ber er att använda den för avsett ändamål och att inte överfylla den. 
Behållaren är absolut inte avsedd för byggsopor, lastpallar m.m. Detta ska 
transporteras till närmaste återvinningsstation eller kastas i container för 
grovsopor när denna finns på plats.  
Du vet väl också att du nu kan hämta påsar för matavfall i 
återvinningsrummet.  
 
Container   
Dags för höststädning! Container för grovsopor att kommer att finnas på plats 
på Hammarby Kaj 50 (utanför föreningslokalen). Tiden är 8-10 november . Och 
som vanligt får inget elskrot kastas i containern.  
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Sopsugen gården  
Ibland inträffar tillfälligt stopp i något sopnedkast på gården. Tänk på att du 
får absolut inte ställa sopor bredvid sopnedkastet! Det drar till sig både 
råttor och fåglar. Använd istället annat sopnedkast på gården mot 
Hammarbyterassen eller Hammarby Kaj.   
 
Betalning från Sjöstadens sopsug   
Brf Hamnkranen är medlem i Sjöstadens sopsugsanläggning. Genom att 
upplåta anläggningen till föreningar i nya områden på Virkesvägen och 
Heliosgatan, utan att äventyra struktur eller drift, har ersättning utbetalts till 
befintliga medlemmar. Hamnkranens andel uppgår till 333 000 kronor, ett 
välkommet tillskott till föreningens kassa.  
 
Cykel- och barnvagnsförråd  
Under våren genomfördes en mycket nödvändig rensning av våra cykel- och 
barnvagnsförråd. Omärkta cyklar, barnvagnar och annat omhändertogs. 
Cyklarna har lämnats till Lundaverkstan som stöttar långtidsarbetslösa att 
komma ut i arbete. Vagnar, sparkcyklar, pulkor och andra leksaker lämnas till 
behövande organisationer. Tänk också på att leksaker inte ska förvaras i 
förråden.  
 
Solceller  

      Installation av solceller startar nu! 
Entreprenör: Enstar AB har fått uppdrag att installera en solcellsanläggning i 
vår fastighet.  
Omfattning: Totalt kommer 157 solpaneler att installeras på delar av taket i 
fastigheten. Växelriktare som omvandlar likström till växelström kommer att 
placeras i fläktrum. Till stor del är entreprenadarbetet en elinstallation men 
borrning för håltagning kan behövas för ledningsdragning till undercentralen.  
Kran kommer att användas för att lyfta material upp på taket. 
Tidplan: Arbetena är planerade att påbörjas 1 oktober och väntas vara 
avslutade med slutbesiktning i slutet av november.           
Platskontor/lunchrum: Föreningen kommer att tillhandahålla 
ett källarutrymme i Lumagatan 21.   
Arbetstider: kl. 8-17. 
Info: Mer detaljerad info kommer att lämnas löpande  
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OVK och Filterbyte  
Under hösten kommer en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) att 
genomföras i samtliga lägenheter. En representant från styrelsen närvarar vid 
kontrollerna. I samband med kontrollen lämnar vi också ut luftfilter till 
radiatorerna. Gamla filter lämnas i återvinningsrummet. Vi återkommer med 
exakt datum för arbetet.  
   
Tunnelbanan   
Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för utbyggnad av tunnelbanan. 
Detaljerad Information kan hittas på SLL:s hemsida.  
https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv  
 
10-årsfest  

31 augusti gick vår stora 10-årsfest av stapeln. Nästan 140 vuxna och barn 
tävlade, åt, festade och discodansade från eftermiddag till kväll. Det var 
fantastiskt att se vackra kreationer, fantastiska dansstilar från både barn och 
vuxna, samt kreativa lösningar på aftonens quiz.  
Vi tackar arrangerande festfixare, underhållaren Peter Rylander och inte minst 
alla deltagare som gjorde festen till en minnesvärd upplevelse. 
Förhoppningsvis dröjer det inte ytterligare 10 år innan nästa firande infaller.  

 
 
En fortsatt härlig höst!  
 
Hälsar vi i styrelsen! 
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