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Med ljuset och våren kommer här några aktuella nyheter från din förening!  
 
 
x Stämman – Årsbokslutet  

Året föreningsstämma äger rum den 22 april. Kallelse med tillhörande 
bilagor sänds som vanligt ut i god tid före stämman. Ett stort antal 
motioner kommer att behandlas. Stämman är föreningens högsta 
beslutande organ. Passa på att komma och göra din röst hörd.  
 

x Återvinningsrummet  
En trist och återkommande information!  
Återigen har mängder med prylar hamnat på golvet eller på andra 
felaktiga ställen. Några medlemmar struntar tydligen helt i 
informationen vid behållarna. Nedanstående bild är från 5 mars 2020, 
dagen innan container kom på plats! Vi har efter moget övervägande 
beslutat att trots allt behålla kärlet för allmänna grovsopor. Dessutom 
har vi container på plats några gånger per år. Använd containern för 
de sopor som inte ska till återvinningsrummet. För större avfall 
hänvisas till närmaste återvinningsstation.  
Återvinningsrummet är ingen avfallsstation!!    
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x Ventilationskontroll (OVK) och kanalrensning i föreningen 
genomförd  
Företaget Ventkontroll har utfört arbetet i vår förening. Detta görs var 
6:e år i bostäder och syftet är att vi alla ska ha ett bra 
inomhusklimat och att vårt ventilationssystem fungerar. 
Resultat: Vi kom in i nästan samtliga lägenheter – Stort tack!  
Ett flertal frånluftsdon i badrummen har varit defekta och därför blivit 
bytta. Några boende med fläktkåpa har defekta spjäll som inte 
stänger, några har fläktkåpor som saknar dokumentation om 
ingångsdata och kan därför inte mätas. För att åtgärda bristerna och 
nå de fåtal lägenheter vi inte kom in i, kommer ett "uppsamlingsheat" 
att genomföras i mars.  
Nya intyg kommer att sättas upp på anslagstavlorna i respektive 
entré.  
 

x Uteplatser gården  
Uteplatserna på gården är ett ansikte utåt. Vi har nu gemensamt med 
Brf Sjöresan tagit fram riktlinjer för uteplatserna. Berörda medlemmar 
kommer att kontaktas. Dessutom anslås riktlinjerna på hemsidan 
 

x Klädåtervinning  
Tillsammans med våra grannar i brf Sjöresan har vi beslutat att låta 
Emmaus ställa upp en behållare får återvinning av kläder hos oss. 
Behållaren placeras utanför garageinfarten vid Hammarby Kaj. Vi 
testar detta i 6 månader och utvärderar sedan försöket.  
 

x Garagestädning   
Vårt gemensamma garage städas regelbundet. Planerade städdagar 
är 8 maj, 15 september samt 26 januari. Avisering kommer att ske vid 
utfartsportarna. Men notera redan nu dessa tider. För att nå bästa 
resultat är det viktigt att bilplatserna är åtkomliga.  
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x Matavfall  
Vi gör alla en miljö- och ekonomisk tjänst om vi sorterar vårt matavfall. 
Matavfallet blir sedermera drivmedel. I miljörummet finns avfallspåsar 
att hämta. Genom att vi sorterar matavfallet minskar mängden 
blandavfall vilket också är positivt för vår ekonomi.   
 

x Avtal bredband, tv och telefoni  
Vårt nuvarande avtal med Telenor går ut i slutet av 2020. Avtalet, som 
ursprungligen tecknades med Tele2, är mycket förmånligt för oss. Vi 
har nu inlett arbetet med att kolla upp lämpliga lösningar och 
leverantörer. Har du kunskap och/eller intresse inom området och vill 
vara med i processen är du mycket välkommen att kontakta styrelsen 
via kontaktformuläret eller mail till hamnkranen@gmail.com  


