
Brf Hamnkranen December 2020 

 
 

 

Skötsel av Brf Hamnkranen utförs av Driftia Förvaltning AB • info@driftia.se • www.driftia.se 
Felanmälan vardagar kl. 8-11, 12-16 08 - 744 44 33 • Jourtelefon övriga tider 08 - 744 70 78 

www.hamnkranen.se • Brf Hamnkranen • Hammarby kaj 48, 120 63 Stockholm 

Julhelgerna närmar sig och här kommer lite komihåg inför helgdagarna  
 

• Ljus och brandvarnare 
I dessa tider tänder vi många ljus och lampor. Som boende ansvarar du 
för brandskyddet i din lägenhet. Glöm inte att släcka ljusen när du 
lämnar rummet. Se till att du har fungerande brandvarnare. Kolla gärna 
batteriet en extra gång särskilt om du ska resa bort. Brandlarmet kan 
pipa irriterande i flera dagar när batterinivån är låg. 
 

• Vatten och avlopp 
Skall du resa bort under helgerna. Tänk på att stänga av vattnet till 
diskmaskin och tvättmaskin när du inte använder dessa.  En enkel 
säkerhetsåtgärd som väsentligt minskar risken för vattenskada. För att 
undvika stopp i avloppet är det också bra att torka ur fettet i stekpannan 
innan du diskar den i vatten.  
 

• Hjärtstartare  
Om olyckan är framme vet du väl att vi har en hjärtstartare i porten 
Lumagatan 17/19. Hjärtstartaren är självinstruerande och kräver inga 
förkunskaper.  
 

• Gården  
När det fryser på kan det bli väldigt halt på trädäcket. Tyvärr går det inte 
att sanda. Ta det därför försiktigt när du går ut över däcket. Kontrollera 
också att porten går i lås när du stänger. Om det hamnar snö vid tröskeln 
går larmet igång.  

 
• Grovsoprummet   

I linje med beslut från stämman har vi nu installerat kamera i 
miljörummet. Det är endast några styrelsemedlemmar som kommer att 
ha tillgång till bilderna.  
Kring julen fylls kärlen i snabbt av papper och kartonger. Vi har beställt 
extratömningar men du kan också underlätta genom att slå ihop 
kartongerna så skapas det mer utrymme. Du som har lånat kniven till 
kartongerna kan gärna hänga tillbaka den på sin plats. 
Tänk på att julgranar inte får lämnas i återvinningsrummet. Efter jul och 
nyårshelgen finns det en uppsamlingsplats på Luma torg.    
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• Energideklaration   
Det är mycket glädjande att vårt löpande energibesparingsarbete ger 
resultat. Vi återvinner frånluftsvärmen, värmesystemet är justerat samt 
att vi investerat i solceller. 
Nyligen uppdaterades vår energideklaration. Vi förbrukar 60 kWh/kvm 
och år och uppnår därmed energiklass C. Vid föregående 
energideklaration 2010 låg förbrukningen på 109 kWh/kvm och år. Vi 
har alltså minskat vår förbrukning med 45%!  
Vi fortsätter arbetet mot energiklass B, där gränsvärdet är 55 kWh/kvm 
och år. Det kommer att vara tufft men vi ska försöka uppnå resultatet 
utan att minska på komforten. Ju högre energiklass vi har desto bättre 
möjlighet till förmånlig lånerabatt både för förening och medlemmar. 
 

• Bredband, TV och telefoni   
Som vi informerat om tidigare är avtalet med Telenor förlängt. 
Innehållet i avtalet finner du på hemsidan. Notera att du själv aktiverar 
streamingstjänsten Telenor Stream. Vid eventuella problem med någon 
del i tjänsten kontaktar du Telenors kundtjänst 020-22 22 22. 
 

• Föreningslokalen och gästlägenheten  
Även föreningslokalen är nu tillgänglig för uthyrning under julhelgerna. 
Vi utvärderar därefter och återkommer med besked om hur 
fortsättningen blir. 
 

• Övrigt   
Vi kommunicerar regelbundet via hemsidan, mail och i nyhetsbrev. Det 
är viktigt att du har dina kontaktuppgifter uppdaterade samt att du 
också kollar efter mailen som ibland hamnar bland skräpposten.   
 
En riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

                
  


