
Brf Hamnkranen september 2021 

 
 

 

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 09 50 

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

Lite höstnyheter från din förening  
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi är fortfarande god.  
Trots att intäktssidan pga corona (uthyrning av gästlägenheten samt hyresreduktion till 
företagshyresgäst) minskat i förhållande till budget ligger vi resultatmässigt bra till genom 
att vi hållit hårt i kostnadssidan. Nästa års budgetarbete påbörjas under oktober.  

 
Stamspolning - avloppsrensning   
Avloppsrensningen i slutet av augusti avlöpte bra. Vi kom in i samtliga lägenheter och 
lokaler. Vi fick endast ett mindre antal påpekanden. För att det ska fortsätta fungera bra är 
det viktigt att alltid torka ur fett ur pannor innan du diskar dem. Härmed undviker vi fett i 
avloppet som är den största anledningen till stopp. Ta också för vana att regelbundet 
rensa golvbrunnen samt göra rent vattenlås i kök och badrum. Nästa stamspolning sker 
om sex år.  
 
Elsäkerhet  
Flera medlemmar bygger om i sina lägenheter. Vid ombyggnad av kök och badrum är det 
viktigt att Elsäkerhetsverkets föreskrifter tillämpas. Det som gäller för elanslutning med 
kontakt till diskmaskin och kyl/frys är att elanslutningen ska vara placerad synligt och 
åtkomligt i annat utrymme. I badrum gäller också vissa avståndsregler från dusch och 
tvättställ. Kontrollera alltid att din hantverkare känner till föreskrifterna innan arbete 
påbörjas.  
 
Ny portkod  
11 oktober får vi ny portkod. Den nya koden mailas ut till samtliga medlemmar. Tänk på 
att inte sprida koden annat än till de som absolut behöver den.  
 
Tunnelbanan  
Besiktning i samtliga lägenheter och lokaler genomfördes i augusti. Protokollet finns 
tillgängligt. Med hänvisning till GDPR kan vi inte presentera hela protokollet på hemsidan. 
Kontakta därför styrelsen för att få information gällande din lägenhet.  
 
Sprängningsarbetet närmar sig vårt område. Från januari 2022 kommer därför plank 
sättas upp på bortre sidan av Lumagatan. Detta för att reducera damm och buller.  
 
Läs mer på: https://www.nyatunnelbanan.se/  
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Garaget   
Garagestädning genomfördes 14 september. Tydlig information gick ut i god tid och 
endast ett fåtal bilar stod kvar i garaget och bötfälldes.  
Tips! Det går att köpa en "blipp"/fjärrkontroll till garageporten hos Automatic Alarm för 495 
kr.  
 

P-plats  
Vi har medlemmar som står i kö för p-plats i garaget. Därför tar vi från årsskiftet i bort den 
särskilda gästparkeringen som kunnat bokas och användas av de som bokar 
gästlägenheten eller lokalen.  
 
Incidenter    
Ett par medlemmar har informerat om incidenter den senaste tiden:  

Två separata incidenter med brandrök i en trappuppgång samt skadegörelse utanför 
Lumagatan 17-19.  

Händelserna behöver inte ha något samband men vi vill uppmana er alla att prata med 
era ungdomar hemma samt vara uppmärksamma på vem som passerar in i huset. Håll 
också koll på att porten går igen efter dig. 
 
Samverkan i Sjöstan 
Vår förening önskar arbeta mer aktivt mot översvämningar med inspiration från 
fastighetsägarna. 
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/sa-kan-du-sakra-dina-fastigheter-
mot-oversvamningar/ 
 
Kontakt med Sjöstadsföreningen är etablerad för att vi tillsammans kan gå till Stockholm 
stad och be att få se vad staden har för planer samt att se vad vi kan göra tillsammans för 
att förebygga att det blir översvämning i våra lokaler.  
 
Gården  
Ytbehandling av trädäcket är genomförd med mycket gott resultat. Vi vill tacka alla för 
visad hänsyn under arbetet.  
 
Container  
1-3 oktober har vi container för grovsopor på plats. Som vanligt ställs den upp på planen 
vid Hammarby Kaj 48-50. Ett ypperligt tillfälle att göra sig av skräp som inte kan slängas i 
återvinningsrummet. Men tänk på att inga elsopor får slängas i containern. 
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Klimat och miljö:  
Nu går vi mot tider då temperaturen kan sjunka nattetid men är varmt på dagtid. Värmen 
är aldrig avstängt på sommaren utan värmesystemet är styrd av utetemperaturen. Runt 
nollan så är det svårast för värmesystemet att hålla huset på lagom temperatur. Ha lite 
tålamod och skulle ni frysa jättemycket så kontakta Driftia.  
 
Här kommer ett par tips som också är miljötips:  
 
1. Släpp fram värmen 
Placera inte stora möbler eller långa gardiner framför elementen eller termostaten. Då 
samlas all värme på samma ställe och elementen tror att rummet är varmare än det är. 
Om temperaturen överstiger 21°C stängs elementen av helt och blir svala.  
 
2. Vårda ventilationen 
Håll tillluftsventilerna under fönstrena öppna. Cirkulationen är viktig och påverkar både 
luftkvalitén och temperaturen. Du behöver frisk luft, möblera istället så att du inte hamnar i 
drag. 
 
3. Skadedjur 
Hittar ni skadedjur hemma är det väldigt viktigt att ni kontaktar Anticimex direkt och 
snarast möjligt för att få hjälp. Ange att ni bor i brf Hamnkranen samt har Moderna 
försäkring. 
 
Övrigt Komihåg 

• Stäng av vattnet till tvätt- och diskmaskin om du reser bort. Vattenskador är både 
dyrt och besvärligt att åtgärda  

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

Se till så att dina kontaktuppgifter på hemsidan är uppdaterade.  
 
Styrelse och ansvarsområden 
Den nya styrelsen är konstituerad och ansvarsområden fördelade.  
  
Ordinarie:  
Magnus Hagberg, Hammarby Kaj 48, ordförande  
Bengt Johansson, Hammarby Kaj 48, fastighetsfrågor  
Christina Adelby, Lumagatan 11, vice ordförande, kommunikation och ekonomi 
Bo Björklund. Lumagatan 17, fastighet, säkerhet, återvinning  
Loni Hällerfors. Lumagatan 13, ekonomiansvaraig 
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Suppleanter:  
Yuan Chen Qian, Lumagatan 19, fastighetsfrågor, sopsugssamfälligheten 
Marianne Eriksson, Lumagatan 11, utemiljö, gästlägenhet, föreningslokal  
Tom Schlossman, Lumagatan 13, juridik 
 
Styrelsen når du lättast via kontaktformuläret på hemsidan eller via e-post 
hamnkranen@gmail.com  
 
Önskar er alla en fortsatt fin höst 
 
Styrelsen 

 


