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20-årsjubilem och föreningsdag 
Den 5 maj hade vi den årliga föreningsdagen. 
Stort tack till alla som ställde upp och hjälptes 
åt med att fixa i våra gemensamma utrymmen 
och på vår gård. Vi passade även på att under 
eftermiddag och kväll fira att föreningen fyller 
20 år i år. Stort kalas med hoppborg till barnen 
(ryktades att även äldre medlemmar i styrelsen 
provade studsen) och god mat från Micke & 
Magnus Catering i goda grannars lag. 
Kunskapen om våra kvarter fylldes på av den 
genuina söderkisen Pelle Pehrsson som har 
bott dryga 80 år i våra kvarter. Fantastiskt 
roligt att så många medlemmar hade möjlighet 
att fira tillsammans, 175 vuxna och 55 barn slöt 
upp. Gå gärna in på föreningens hemsida 
www.hammarbystrand.org och se om just du 
fastnade på någon bild från firandet. 
 
Hissarna  
Hissarna kommer som tidigare meddelats att 
renoveras under en period av tre år, fem hissar 
om året. Arbetet har fortgått under våren i 
trappuppgångarna Tengdahlsgatan 43, 45 och 
Nackagatan 18. Under sommaren kommer 
Nackagatan 14 och Tengdahlsgatan 49 att re-
noveras. Om tidplanen håller så ska arbetet 
med dessa trappuppgångar vara klart i slutet 
av v 36. 
 
I samband med hissrenoveringarna har nya ser-
viceavtal träffats för samtliga hissar med Man-
kan Hiss. Ett litet medskick till alla i föreningen 
är att om hissen står stilla så kolla så att det 
inte hamnat någon sten eller liknande så att 
dörrarna inte kan gå igen. Har hänt och kostat  
 

 
 
 
onödig jourutryckning med dyra kostnader som 
följd. 
 
Ombyggnader 
Det märks att vi fyllt 20 år. Ombyggnader sker i 
stor utsträckning i föreningen just nu. Många 
kök och badrum renoveras och ibland behöver 
det bilas i lägenheterna med höga ljud som 
följd. Glöm inte bort att sätta upp lappar i er 
port och även grannportarna. Ljuden har en 
fantastisk förmåga att sprida sig i huskroppen. 
 
Grovsoprummen 
Fantastiskt skönt att ha dessa och kunna slänga 
saker utan att behöva gå iväg så långt. Kom 
dock ihåg att de bara är till för metall, glas, 
papper, batterier, lampor och grovsopor. Kemi-
kalier, färg och byggmaterial får du lämna på 
annat ställe, t ex den mobila miljöstationen. 
Vill du bli påmind med ett sms när miljöstat-
ionen kommer till våra kvarter? Anmäl dig till 
prenumeration av sms-tjänsten genom att 
sms:a mobila södermalm till 71501. 
Och du, vik ihop kartonger innan de kastas. Till 
glädje för alla och föreningens ekonomi om 
kärlen inte svämmar över. 
 
 
Grovtvättstugorna 
Under våren har det varit bekymmer med en 
tvättmaskin i Tobaken 3. Den har nu lämnat in 
men innan dess förde den en del oväsen som vi 
inte kom till rätta med trots diverse försök att 
lösa ljudproblemet och därpå följande ljudmät-
ningar. Inte nog med detta, för några veckor 
sedan gick ytterligare en tvättmaskin sönder i 
samma tvättstuga. I skrivande stund har den 
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nya grovtvättmaskinen ännu inte levererats. 
Men den som väntar på något gott väntar ofta 
för länge och reparation är beställd på den 
andra maskinen. Och när vi ändå är i tvättstu-
gorna, snälla gör rent efter er. Vågar väl knappt 
skriva ordet ludd… 
 
Avflyttningskontroll 
När du säljer din lägenhet ska det ske en av-
flyttningskontroll. Glöm inte att beställa denna 
i god tid före nästa medlems tillträde. Riks-
byggen har under veckorna 28 – 31 
färre förvaltare i tjänst varför tidsbokning 
måste ske minst två veckor före önskad tid-
punkt för besiktning. Ta kontakt med teknisk 
förvaltare i tjänst på 0771-860 860. Övriga ty-
per av syner/besiktningar i samband med köks- 
och badrumsrenoveringar kommer inte utföras 
av Riksbyggen under de aktuella veckorna. 
 
Cyklar och barnvagnar 
För Tengdahlsgatan 41 – 45 är gemensamhets-
utrymmet för cykelförvaring numera även möj-
ligt att använda för barnvagnar. 
 
Trapphusstädning 
Under sommaren kommer städning av trapp-
hus endast att ske varannan vecka då belast-
ningen inte är så hård under sommarmåna-
derna. Hoppas ni har överseende med detta 
och alla hjälps åt att ta upp skräp om det skulle 
ligga kvar något sådant. 
 
Bollar på gräsmattan 
Stor eloge till barnen i föreningen. Mjuka fot-
bollar på gräset denna vår och sommar, helt 
enligt reglementet. Sedan gäller ju dessa regler 
även för de vuxna. 
 
Medlemsvinst 
Vår förening är som bekant medlemmar i Riks-
byggen ekonomisk förening. På årsmöten i 
Riksbyggen bestäms hur stor del av vinsten 
som ska delas ut till medlemmarna. På ordfö-
randekonferens delades i år ut pris till de tre 
föreningar som fått mest utdelning. BRF Ham-
marbystrand knep första priset genom att få 
utdelning om 214 656 kr till föreningen. 
 
 
 
 

Pergolan 
Vid bokning av pergolan ska det framgå mellan 
vilka tider den önskas användas. Då blir det lät-
tare för andra medlemmar att veta om det 
finns möjlighet att vara där övrig tid. 
 
Nya Grannar 
Rahel Belatchew Lerdell o David Lerdell T 49 
Ann-Charlotte Ericsson, Tengdahlsgatan 41  
Fredrik Pettersson, Tengdahlsgatan 47  
Lennart Bernhardtson, Tengdahlsgatan 45  
Annelie Norrby och Christina Wredler, Ten-
gdahlsgatan 43  
 
Vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt väl-
komna till vår förening! 
…………………………………………………………………. 
 
 
Soliga sommarhälsningar 
Styrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vill du kontakta föreningens Styrelse: 
Sänd E-post: styrelsen@hammarbystrand.org 
Skriv brev: Lägg i brevlådan vid garageinfarten  
Ring: 0706-60 30 59 
Glöm inte att skriva under med ditt namn. 
Anonyma brev behandlas inte. 
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