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Lite höstnyheter från din förening 
 
 

x Tunnelbanan  
Planeringen för tunnelbanan till Nacka pågår för fullt. Bullermätningar har 
inletts i vårt kvarter. Arbetstunnel börjar nu byggas. Förhoppningsvis har du 
också fått ett informationsblad i din postlåda. Enligt aktuell plan påbörjas 
arbetet i vårt kvarter 2022. 1 okt kommer också SLL ha ett digitalt infomöte 
ang. tunnelbanearbetet på Hammarby Fabriksväg. Läs mer på 
https://nyatunnelbanan.sll.se/ 
 

x Container  
Dags för höststädning i lägenhet och förråd. 2-5 oktober finns container på 
plats framför föreningslokalen Hammarby Kaj 50. Koden till låsen är 1959. 
Men som vanligt inga elsopor i containern.  
 

x TV och bredband   
Efter många undersökningar och utvärderingar har vi beslutat oss för att 
förlänga avtalet med vår nuvarande leverantör Telenor. Avtalet som 
innefattar bredband, TV-tjänst samt telefoni gäller 3 år med start 2020-11-
01. Nyhet är att vi nu, istället för inspelningsbar digitalbox, får tillgång till 
play-/streamingstjänsten Telenor Stream. Innehåll och detaljer i avtalet 
presenteras på hemsidan inom kort. 
 

x Återvinningsrummet  
Som tidigare beslutats installerar vi kamera i återvinningsrummet. 
Automatic alarm kommer inom kort koppla upp utrustningen. Informationen 
hanteras på särskild server tillgänglig endast för ansvariga inom styrelsen 
och raderas efter 48 timmar. 
 

x Garagestädning   
Vårt gemensamma garage städas regelbundet. Nästa städdag är 30 
september. Avisering sker vid utfartsportar och dörrar samt via hemsidan. 
För att nå bästa resultat är det mycket viktigt att bilplatserna är åtkomliga.  
 

x Ekonomi  
Föreningens ekonomi är god. Vi har därför beslutat att amortera ytterligare 
1 MSEK på våra lån förutom det som ligger i ordinarie amorteringsplan.  
 

x Underhållsplan  
Vår underhållsplan är uppdaterad och finns publicerad på hemsidan. 
Aktuella åtgärder 2021 gäller bl.a. belysning i garaget samt nytt 
passersystem. 
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x Värme i lägenheten  
Nu är hösten här och några av er upplever säkert att det är svalare i 
lägenheten. Värmen ut till radiatorerna styrs av utetemperaturen och 
regleras automatiskt direkt i undercentralen i vår fastighet.  
Vår byggnad är välisolerad och därför behöver vattnet som går ut till 
radiatorerna inte vara supervarmt för att uppnå den önskade temperaturen 
ca. 21 grader inomhus,  
Upplever du dock att du har kallare än så är det viktigt att du kontaktar 
Driftia direkt.  
 

x Elabonnemang  
Enligt beslut vid stämman går vi mot ett gemensamt elabonnemang. Vi 
hoppas att det blir klart kring årsskiftet, Det är därför bra att i dagsläget inte 
teckna för långa avtal (max ett år) med någon leverantör.  
 

x Elavbrott  
Ellevio med underleverantör kommer att genomföra byte av transformator i 
fastigheten 13/10 kl. 10-12. Under denna tid kommer all gemensam el vara 
avstängd. Det påverkar bl.a. hissar, funktion i tvättstugan, belysning 
i trapphusen och i förråden, bredband och TV till din lägenhet etc. 
Inne i lägenheterna kommer dock elen att fungera som vanligt. 
 

x Solceller  
Våra solceller fungerar bra och fortsätter att producera el. Solcellernas 
elproduktion under 2020 (varje MWh motsvarar ca 1000kr) ser du här 
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x Inglasning – försäkringsskydd   
2021 upphör den förlängda garantin för många inglasningar av balkonger. 
Se därför om ditt försäkringsskydd så att du har bostadsrättstillägg i din 
hemförsäkring. 
 

x Klädinsamling  
Vi har nu en längre tid haft behållare för klädinsamling utanför garaget 
Hammarby Kaj 48. Som du ser är det ett jämnt inflöde i behållaren.  
 
Maj: 272 kg  
Juni: 251 kg 
Juli:  263 kg  
Aug: 256 kg   
  
Ett kilo innehåller i snitt 3 plagg och att producera ett kg textilier kräver 
minst:  
10 kilo koldioxidekvivalenter  
7000 liter vatten  
1,5 kilo kemikalier  
  
Med andra ord har vi lämnat in ca 800 plagg/månad i snitt, vilket under 
perioden har sparat. 
10 ton koldioxidekvivalenter  
7.2 miljon liter vatten  
1600 kg kemikalier.  
 
Bra jobbat!!  
 

x Föreningslokalen  
Från den 1 oktober öppnar vi upp föreningslokalen under helger (lör-sön) 
för möten/barnkalas då flera medlemmar har önskat detta. Bokning görs på 
hemsidan som vanligt. 
Vi återkommer senare i höst om övernattningar beroende på hur det går 
med pandemin.  
 

x Uppdateringar hemsidan  
Som du kanske märker pågår en del uppdateringar av informationen på 
hemsidan. Rubriker ändras, innehåll uppdateras, en del information tas bort 
eller flyttas. Bl.a. har våra ordningsregler försvunnit och återfinns nu som 
Trivselregler. Gå gärna in och titta. Du är också välkommen med förslag 
på både ändringar och innehåll.     
    

x 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.   

 
 


