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Under vintern har det hänt en del i vår förening och fastighet. Årets första
nyhetsbrev med senaste nytt kommer här.

Föreningsstämma
Årets föreningsstämma äger rum måndag 19 april. Precis som 2020 kommer vi att
ha en digital stämma. Möjligen kan ett mycket begränsat antal deltagare närvara i
stämmolokalen. Kallelse med tillhörande dokument inklusive instruktioner för
inloggning skickas ut i slutet av månaden.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortfarande god. Under året amorterades sammanlagt 2
MSEK och vår skuld är nu nere på 93 MSEK.
Den vägda genomsnittliga räntan på våra lån var vid årsskiftet 0,88 %. Årets
resultat var 3,1 MSEK. Du kan se alla detaljer i årsredovisningen som skickas ut
inför stämman.

Garagestädning
Garagestädning genomfördes 26 januari. Vi kan glatt konstatera att vår
informationsinsats, med möjlighet att bötesbelägga kvarstående bilar, fick ett
gott resultat. Totalt stod 21 bilar kvar varav endast två tillhörde Hamnkranens
medlemmar. Garaget städas tre gånger per år. Det är nödvändigt eftersom
golvbrunnar saknas vilket medför att golvet endast kan torrsopas. Om
smältvatten får ligga kvar finns risk för att golvets ytskikt och armeringen skadas
Kommande städdagar i år är 11 maj och 14 september.

Nya laddplatser
Vi har fått bidrag från Naturvårdsverket för ytterligare 12 laddboxar som under
våren kommer att installeras i garaget och fördelas på samtliga medlemmar i
garagesamfälligheten. För vår del får vi tillgång till ytterligare 5 laddplatser för
elbilar.
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Vattenskada
I samband med köksrenovering drabbades vi före jul av en omfattande
vattenskada. En ventil gick sönder och vatten trängde ut i lägenheten och ner till
några underliggande lägenheter. Skadan orsakades av en hantverkare vilket
medfört ett försäkringsärende med skadeståndsanspråk. Skadorna är åtgärdade
samt anmälda till inblandade försäkringsbolag. Även om fastighetsförsäkringen
tar delar av kostnaderna är det viktigt att du som medlem alltid anmäler skador till
ditt eget försäkringsbolag. Det är också av högsta vikt att endast anlita
hantverkare som är branschgodkända och utför arbetena enligt gällande branscho byggregler.
Om något allvarligt skulle inträffa kan vattnet in till lägenheten stängas av i ett
apparatskåp som finns på varje våningsplan. Varje lägenhet har en märkt
avstängningsventil. Skåpet kan öppnas med en nyckel märkt HN, d.v.s. samma
nyckel som går till tvättstuga och gemensamma utrymmen.

Föreningslokalen
Vår föreningslokal är tillgänglig för uthyrning. Men tänk på att, det enligt den
tillfälliga covid-19 lagen, är max 8 personer som samtidigt får vistas i lokalen. Tänk
på att hålla avstånd, använd munskydd, och sprita händer och ytor.

Tvättstugan
Med anledning av några incidenter i tvättstugan vill vi påpeka. Det är endast den
som bokat tvättstugan som har rätt att utnyttja tvättiden så länge inget annat
överenskommits. Respektera tvättiden samt visa varandra hänsyn i tvättstugan,
se också våra regler för tvättstugan som du hittar på hemsidan.

Solceller
Vår solcellsanläggning producerar el även om det är mulet. Under 2020
producerade vi 49,74 MWh motsvarande 50,6 ton koldioxidreducering och en
besparing på ca 80tkr. På displayen i entrén Lumagatan 17-19 kan du följa den
dagliga produktionen av solel.
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Underhållsmålning
Bergene Måleriservice har utfört underhållsmålning i trapphus och våningsplan i
Hammarby Kaj 48 och målning pågår i Lumagatan 21.
Övriga trapphus och våningsplan kommer att utföras efterhand fram till april-maj
2021.

Stamspolning
Enligt vår underhållsplan ska vi utföra avloppsrensning genom stamspolning var
6:e år. Detta kommer att utföras i maj. vi återkommer med exakta tider när vi
närmar oss arbetet. Arbetet kommer att utföras med hänsyn till FHM:s
rekommendationer.
Ha det bra i vårvintern!
Styrelsen
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