
Brf Hamnkranen December 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 jul- och vinternyheter från din förening  
 
Jul- och nyårshelger närmar sig tillsammans med vinterkylan. Som vanligt 
kommer här lite senaste nytt samt en del komihåg från din förening.  
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi är fortfarande god.  
intäktssidan minskar i förhållande till budget pga. corona (uthyrning av 
gästlägenheten samt hyresreduktion till företagshyresgäst). Samtidigt 
påverkar planerade underhållsåtgärder kostnaderna. Trots detta ligger vi 
fortfarande resultatmässigt bra till.  
 
Tunnelbanan  
Som ni säkert märkt pågår sprängningsarbetet för fullt i vårt område. 
Arbetstunneln är klar. Nu påbörjas arbetet med spårtunnel och station. 
Tidigare i månaden hölls ett digitalt informationsmöte för oss i sjöstan. 
Du kan följa hela informationen via nya tunnelbanans hemsida.  
Från januari 2022 kommer bullerplank sättas upp på bortre sidan av 
Lumagatan. Detta för att reducera damm och buller.  
Du vet väl att du vid sprängning kan få sms-meddelande i förväg, anmäl 
dig via nya tunnelbanans hemsida.  
Nu när arbetet sker i vår absoluta närhet genomförs vibrationsmätningar i 
vår fastighet. En mätare är installerad i förskolans lokaler. 
 
Läs mer på: https://www.nyatunnelbanan.se/   
 
Värme och ventilation  
Flera medlemmar har den senaste tiden haft problem med värmen i sina 
lägenheter. Orsaken är att vi under hösten bytt ut en del komponenter i 
vårt värmesystem. Injusteringen visade sig mer komplicerad än förväntat. 
Men vi hoppas att problemen nu är avhjälpta. Om du fortfarande har 
problem ska du kontakta Driftia för felavhjälpning. Det kan också vara idé 
att lufta elementen regelbundet.  
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Placera inte heller 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.  
 
Gemensamt elabonnemang  
Vid årsstämman 2020 beslutades att föreningen skulle skaffa ett 
gemensamt elabonnemang där föreningen skulle stå för 
investeringskostnaden för att byta elmätare. Det uppdrogs åt styrelsen att 
ansvara för genomförandet. Det fortsatta arbetet har visat på ett antal 
punkter som komplicerar genomförandet samt påverkar budgeten 
radikalt. För närvarande är det därför inte aktuellt att gå vidare. Styrelsen 
förbereder en proposition till nästa stämma för en eventuell omprövning 
av det tidigare beslutet.  
 
Garaget   
Intresset för elbil ökar stadigt. Efterfrågan på laddplatser blir allt större. 
Vi har nu totalt 36 laddplatser där vår förening disponerar hälften. För 
närvarande tillämpas ett generellt tillägg för elanvändningen. En framtida 
utmaning blir att få en mer effektiv debitering, säkra upp eltillgången 
samt att titta på brandsäkerheten.  
Vi har också sagt upp avtalet med nuvarande garageentreprenör. 
Upphandling av ny entreprenör är inlett. Ett nytt avtal ska vara på plats 
till augusti 2022.  
 
Som vi tidigare meddelat kommer P-plats för gästlägenhet tas bort per 1 
januari till förmån för våra medlemmar.  
 
Mal i förråd  
En medlem har upptäckt att malen varit framme i källarförrådet 
Lumagatan 17–19 Anticimex är kontaktade och kommer att sätta ut 
malfällor snarast. Du bör själv städa samt plast in kläder och andra 
textilier omgående för att minska spridning.  
Läs gärna mer från Anticimex här: https://www.anticimex.se/mal 
 
  



Brf Hamnkranen December 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 

Container  
28–30 januari 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.  
 
Vinterkomihåg  

• 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.  
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• Miljörummet   
Kring julen fylls kärlen i snabbt av julklappspapper 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.    
 

• Föreningslokalen och gästlägenheten  
Även föreningslokalen är tillgänglig för uthyrning under julhelgerna 
och andra helger. Vardagar är den även fortsättningsvis reserverad 
för internt arbete och möten.   

 
Styrelse och kommunikation 
Vi kommunicerar regelbundet via hemsidan, mail och i nyhetsbrev. Det är 
viktigt att du har dina kontaktuppgifter uppdaterade samt att du kollar 
efter mailen som ibland hamnar bland skräpposten.   
Styrelsen når du lättast via kontaktformuläret på hemsidan eller via e-post 
hamnkranen@gmail.com  
 

 
En riktigt God Jul och Gott Nytt År! 
Styrelsen  
 

 

 

 


