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Medlemsbrev 

Sjöstadsdagen 
Styrelsen arbetar vidare på planerna för att vi tillsammans ska kunna fira Sjöstadsdagen den 4 
september.  Vi har sökt polistillstånd, nu väntar vi på svar.  

Vi planerar ett enklare arrangemang men är beredda på att planerna kanske måste ändras. Säkerhet 
och trygghet går först. 

Vill du vara med och hjälpa till eller känner du någon i förening som du tror vill vara med? Skriv till 
info@sjostadsforeningen.se  

Ny medlem 
Vi hälsar vår femtiosjätte Bostadsrättsförening välkommen, Brf Fendern med 46 lägenheter. 
Föreningen ligger i Henriksdalshamnen, Fendergatan 13. Totalt representerar Sjöstadsföreningens 
medlemmar nu 5154 lägenheter. Starkt! 

Efterlysning 
Det finns mycket erfarenhet bland våra medlemmar, var generös och dela med er! 

Per Jönsson i Brf Lumaparken tar upp ett välkänt problem. Hur får man ordning i returrummet? 
Stökigt, saker som inte får lämnas, lämnas ändå och allmän oordning är kända begrepp. Kan ni ge Per 
tips om vad man kan göra? Finns det något bra exempel att ta efter? Skriv till Per, 
per@brflumaparken.se  

Medlemsmöte 
Vi planerar att hålla ett medlemsmöte till i vår, ämne och tid är inte klart än. Info kommer separat. 

På vårt senaste möte fick vi höra om Skistars planer för Hammarbybacken. Tyvärr hade vi inte 
möjlighet att spela in men bilderna hittar du här. Några nyckelord att minnas är toppstuga, sittlift, 
cykling, höghöjdsbana och åretruntaktiviteter. Skistar förhandlar f.n. med Stockholm stad och vi får 
se vad det blir till slut. 

Rekommendation till våra medlemmar 
På vår stämma fanns ett förslag till text för föreningar att ta med i sina stadgar. Syftet var att 
tydliggöra vårt gemensamma miljöansvar och ge styrelserna i våra BRFer ett stöd i att styra 
verksamheten. På mötet framkom att ett antal föreningar redan hade en text som delvis täckte 
styrelsens förslag. Styrelsen fick av stämman i uppdrag att lägga fram en slutlig rekommendation 
baserat på de två texterna. 
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Styrelsens rekommendation är att som en ingress i varje BRFs stadga ta med: 

Föreningen ligger i Hammarby Sjöstad, ett område med ett aktivt 
miljöengagemang. Vår förening ska i sin verksamhet verka för en socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Berätta gärna när er styrelse tagit beslut i frågan. 

Snyggt & Tryggt 
Årsstämma hölls den 19 april och Snyggt & Tryggt har nu en ny styrelse på plats 

Den riksomfattande stiftelsen Nattvandring har utsett vinnaren i ”Årets nattvandrare 2020” och 
priset gick till Selene Samuelsson Hedlund, Nattvandring Hammarby Sjöstad. Selene har under flera 
år gjort ett fantastiskt frivilligt arbete här i Sjöstan med både nattvandringen och Snyggt & Tryggt i 
Hammarby Sjöstad. Grattis och tack Selene! 

Vill du också nattvandra eller veta mer om nattvandring kan du mejla till: Sjostaden@nattvandring.nu  

Vi påminner igen om städinsatsen Rena Sjöstaden tillsammans med organisationen Rena Mälaren. 
Söndagen den 30 maj kl. 10.00 – 14.00 då det kommer hit ca 10 dykare och magnetsfiskar som 
kommer plocka upp skräp ifrån vårt vatten. Vi kommer själva kunna vara med och hjälpa till och bära 
skrot och att Plogga (plocka skräp på land). Vi ser fram emot en spännande dag. Mer info kan du hitta 
här på vår Facebookgrupp: Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad | Facebook 

Inför sommaren vill vi nu påminna och uppmuntra till Grannsamverkan. Grannsamverkan går ut på 
att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på 
vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Här kan 
man läsa mer: Grannsamverkan | Polismyndigheten (polisen.se) 

Snyggt & Tryggt ger även ut ett eget nyhetsbrev, vill du anmäla dig till detta maila till: 
Info@snyggtochtryggt.se  

ElectriCITY 
ElectriCITY har tillsammans med ett antal samarbetspartners fått bidrag från Energimyndigheten för 
att genomföra ett omfattande projekt med flexibel energi, dvs effektiva lösningar för mätning lagring 
och delning av lokal energi i s.k. energigemenskaper. Mera info här. 

ElectriCITY har också hållit ett energimöte för våra medlemmar.  Temat var ”Hur man kan minska 
förbrukningen av köpt el via elnätet och i stället ersätta med lokalt producerad och delad el”. Mycket 
går ut på att styra förbrukning så att det maximala effektuttaget (som debiteringar baseras på) kan 
minska. När och hur ska el-bilar laddas till exempel. 

Presentationerna hittar du här. 
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ElectriCITY har i dagarna haft ett möte om att ladda hemma. Att behovet av laddare växer snabbt vet 
alla, några föreningar har till och med tagit beslut om att bygga ut laddning i hela sina garage som är  
stora. EC presenterade på mötet en konsult, som kan ge stöd för planering och upphandling, samt 
några leverantörer. Erbjudanden presenterades också. Man kan även få ta del av den 
kravspecifikation Brf The Village gjort inför sin upphandling. Mera info på EC hemsida eller från 
lennart.backlund@electricitystockholm.se 

Hammarby Sjöstad Ekonomiska Förening  
HSEF har slutit ett nytt ramavtal med AFRY, en sammanslagning av Ångpanneföreningen och Pöyry. 
De erbjuder konsultstöd för energieffektivisering och projektledning. Hela listan på HSEF ramavtal 
finns här. 

Du vet väl att du får tillgång till avtalen genom ditt medlemskap i Sjöstadsföreningen samt mot en 
tilläggsavgift på f.n. 60 kronor/lägenhet/år. Skriv till ekonomi@sjostadsforeningen.se om du är 
intresserad. 

Ramavtal källsorterat avfall 
Du har väl inte missat vårt fördelaktiga avtal med Veolia om källsorterat avfall? Om du är intresserad 
kontakta Dennis Arrefelt, dennis.arrefelt@veolia.com  Enligt senaste uppgift är vi 29 medlemmar 
som utnyttjar avtalet. Bra ekonomi och vi minskar transporterna i Sjöstaden genom att utnyttja 
samma leverantör, mindre tomkörning. 

Pop-up återbruk 
Vi är återhållsamma med att ge allmän information i nyhetsbrevet men Stockholm Vatten och Avfall 
vill informera om att Pop-up återbruk kommer till Hammarby Sjöstad. Pop-up återbruk är en mini-
återvinningscentral för att hjälpa boende att återbruka och återvinna sådant som man vill göra sig av 
med. Mera info finns här.   

Hammarby Kaj 2 Torkhusgatan vändplan 
5-6 juni, öppet 10-16 12-13 juni, öppet 10-16 
2-3 oktober, öppet 10-16   9-10 oktober, öppet 10-16 

 

Sprid gärna informationen i er förening. 

Presentation förening 
I bilaga till detta medlemsbrev finns en presentation av HSB föreningen Redaren. Föreningen har just 
blivit tilldelad HSB Stockholms hållbarhetspris. Grattis säger Sjöstadsföreningen! Mera info finns här. 

Boappa, har utsett två föreningar till Sveriges trevligaste bostadsrättsföreningar, en finns i Sjöstaden, 
Brf Seglatsen. Grattis. Mer info här. 

Berätta gärna för oss om glada nyheter. 
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Vi söker flera föreningar som vill presentera sig – ta chansen. Mejla oss. 

Om du har tips eller erfarenheter att dela med dig mejla till info@sjostadsforeningen.se. Samma sak 
om du vill efterlysa erfarenhet eller råd om något aktuellt i din förening. 

 

För styrelsen i Sjöstadsföreningen 

Jan Martinsson 

Ordförande 

Jan.Martinsson@hammarbysjostad.se 

 

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby 
Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 56 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100  lägenheter och 
cirka 11.600 boende 

 

• Nästa digitala möte blir i maj/juni, 
• Håll tummarna för att vaccineringen gör det bättre för oss alla och att vi kan få fira 

tillsammans på Sjöstadsdagen!  

Bilagor: 

Presentation Brf Redaren 

 

 

 


