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Lite sommarnyheter från din förening!  
 
Stämman 
Året föreningsstämma ägde rum 15 juni. Stämman genomfördes digitalt samt 
fysiskt för de som önskade. En ny styrelse valdes. Dessutom fattades det beslut 

gällande ett antal motioner och en proposition som inkommit.  
 
Den nya styrelsen ser ut enligt nedan:  
 
Ordinarie: 
Thomas Andreasson, ordförande   
Bengt Johansson   
Magnus Hagberg   
Christina Adelby   
Bo Björklund   
 
Suppleanter:  
Yuan Chen Qian   
Marianne Eriksson 
Ingrid Rasmuson   
 

Beslut:  
 Gemensamt elabonnemang   

Enligt motion från årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att undersöka 
möjligheten till gemensam el för att sänka kostnaderna för varje lägenhet 
För att föreningen ska kunna fakturera varje lägenhet behöver alla elmätare 
bytas.  
Stämman beslutade att föreningen står för investeringskostnaden (450tkr) 
samt upprättar en plan för genomförandet.   
 

 Automatiska dörröppnare till gård och huvudentréer  
Beslutades att vi inom ramen för befintlig ekonomi undersöker 
möjligheterna till att installera automatiska dörröppnare i samband med 
översyn av inpasseringssystem 
 

 Tjänsten Telenor Stream  
Stämman beslutade att i upphandling av framtida avtal från 2021 gällande 
TV, bredband och telefoni ska krav på streamingstjänst ingå.  
 

 Farthinder på Lumagatan    
Uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheten att installera farthinder på 
Lumagatan. Stockholms stad avvisar dock önskemålet i mailsvar.  
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 Porttelefon istället för portkod  
Uppdrogs åt styrelsen att utreda frågan och undersöka alternativa lösningar 
till nuvarande system inklusive en kostnadsuppskattning. Styrelsen fick 
också uppdrag att genomföra lämplig lösning. Samordnas med uppdraget 
att installera automatiska dörröppnare.  
 

 Stenlagda golv i allmänna utrymmen på samtliga våningsplan   
Den inkomna motionen angående stenlagda avslogs av tekniska skäl. 
Stämman beslutade istället om ett utbyte till linoleummatta. Åtgärden läggs 
in i underhållsplanen och planeras till 2024. 
 

 Kamera i återvinningsrummet  
Stämman godkände förslag om att installera kameror i återvinningsrummet 
samt inrättande av elektronisk inpassering till återvinningsrummet.  
Information anslås så fort kamerorna är installerade. 
 

 
Justerat protokoll inklusive godkänd årsredovisning kommer att publiceras på 
hemsidan  
 

Övrigt 
 

 Gästlägenheten  
Vår gästlägenhet är nu tillgänglig för uthyrning igen. Däremot avvaktar vi 
med att öppna föreningslokalen.   
 

 Avtal bredband, TV och telefoni  
Vårt nuvarande avtal upphör hösten 2020. Efter utvärdering av inkomna 
offerter har vi beslutat förhandla med Telenor om en förlängning. Innehållet 
i avtalet presenteras så snart vi kommit överens. Tills vidare gäller befintligt 
avtal  
 

 Rampen  
Trärampen på gården mellan Hammarby Kaj 48 och Lumagatan 21 är 
mycket populär för skateboard och sparkcyklar.  
Tyvärr skapar det mycket oväsen för boende. Tänk på att undvika att åka 
skateboard, inlines och sparkcyklar på gården. Läs också vad som gäller i 
våra ordningsregler för innergården som du finner på hemsidan.  
 

 Uteplatser gården  
Uteplatserna på gården är ett ansikte utåt. Vi har gemensamt med Brf 
Sjöresan tagit fram riktlinjer för uteplatserna. Berörda medlemmar är 
underrättade. Riktlinjerna finns också på hemsidan 
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 Garagestädning   
Vårt gemensamma garage städas regelbundet. Planerade städdagar är 15 
september samt 26 januari. Avisering kommer sker vid utfartsportar och 
dörrar samt via hemsidan. Notera redan nu dessa tider. För att nå bästa 
resultat är det viktigt att bilplatserna är åtkomliga.  
 
 

 Nya balkongskydd 
Tyget som vi har till balkongskydd och markiser finns inte längre tillgängligt. 
Vi har nu tillsammans med leverantören valt ett tyg som liknar det gamla. 
Det nya heter switch vert ORC U395 120. Går att beställas hos Romambo 
tel: 08-6310707  
 

 Solceller 
Vår solcellsanläggning fungerar fint. Till och med april har det producerats 
11 500 kWh vilket är 13 % högre än förväntat.  
 

 Inbrott föreningslokalen  
Torsdag 18 juni skedde ett inbrott i föreningslokalen på Hammarby Kaj 50. 
Man hade slagit sönder glaset i dörren för att komma åt låset. Inget verkar 
dock stulet eller förstört. Driftia har tillfälligt åtgärdat dörren. Händelsen är 
polisanmäld och anmäld till vårt försäkringsbolag. Om du ser ett pågående 
inbrott eller skadegörelse ring 112. Annars meddela styrelsen.  
 

 Container  
Som vi tidigare informerat om har vi nu container för grovsopor 3 ggr/år. 
Nästa gång är 11-13 september. Information kommer att anslås på 
hemsidan och i hissar men notera redan nu tiden.  

  
Sommarkomihåg  

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

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

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

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

 Se till så att dina kontaktuppgifter på hemsidan är uppdaterade.   

 Tänk på att även om du är bortrest får du inte hyra ut din lägenhet utan 
medgivande 

.  
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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.   

 
 


