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Medlemsbrev 

Årsstämma 18 mars 
Kallelse har gått ut men vi vill påminna om att Sjöstadsföreningens årsmöte är den 18 mars 
klockan 18:30, digitalt via Zoom. Länk kommer att distribueras några dagar innan mötet. 
Anmäl deltagande till info@sjostadsforeningen.se , namn på förening och vem som röstar 
för föreningen. Flera kan delta men en röst per förening. 

Mötet inleds med att SKANSKA presenterar Stockholm New och fortsatta byggplaner i 
Fredriksdal. 

Valberedningen söker kandidater till styrelsen, gärna kvinnliga. Kontakta Bertil Stockhaus om 
du har namnförslag eller är intresserad, stockhaus@stosn.com 

Efterlysningar 
Responsen på våra efterlysningar har inte varit så bra som vi önskar. Var generös med 
erfarenheter och tänk på, att jobba gemensamt ger både bredare kompetens och större 
tyngd. Just ditt svar är kanske den pusselbit vi behöver! 

• Sjöstadshamnen som ska göra OVK har sökt förslag på en bra leverantör. Här har nog 
många erfarenhet! 

• Finns det inget behov av samarbete runt 10-års besiktning? 
• Brf Båtklubben, i Henriksdalshamnen, har fått avslag på att glasa in balkonger. 

Grunden är en bestämmelse i detaljplanen för området runt Henriksdalshamnen, 
som lyder: ”utanpåliggande balkonger ej får glasas in i efterhand”. Finns det fler 
föreningar som har intresse för denna fråga och som kanske fått avslag på bygglov? 

Om ni kan bidra, skriv till info@sjostadsforeningen.se  (Hör också av er om ni själva vill 
göra en efterlysning) 

Enkät lokaler 
Vi har fått resultatet av vår enkät om lokaler. 30 av våra 55 BRFmedlemmar svarade. Av 
dessa hade 15 föreningar totalt 46 lokaler. Hälften av föreningarna sänkte hyran för någon 
hyresgäst under 2020. I tre föreningar upphörde verksamheten i en av lokalerna till följd av 
pandemin. Ingen förening rapporterade outhyrda lokaler till följd av Coronan. Det stora 
flertalet bedömer att föreningens ekonomi inte kommer att påverkas alls. 

Vi fick också in en del tips om frågor av intresse för föreningen. 

Snyggt & Tryggt 
Solen har tittat fram och tinat bort snön. Det gör att en mängd skräp nu också blivit synligt 
tyvärr. Vi tipsar er att ta en titt runt på gården och gärna runt kvarteret också. Som vi alla vet 
så föder skräp mer skräp och vi är tacksamma att vi tillsammans kan hålla fint i vår Sjöstad.  
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Vill er förening veta mer om Snyggt & Tryggt eller få en egen trygghetsrond utförd på er gård 
så hör av er till: info@snyggtochtrygg.se 

ElectriCITY 
Totalt är det 49 av våra 55 föreningar som gjort en EcoDrive, en gratis energibesiktning på 
plats. Nu kommer de som ännu inte tagit chansen att få en inbjudan i mailen från ElectriCITY 

Kommande möten 
Efter stämman planerar vi ett medlemsmöte i mitten av april (preliminärt 20/4). Det blir 
Skistar som presenterar stora planer för Hammarbybacken. 

 

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 55 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100 lägenheter och 
cirka 11.600 boende 

 

• Se fram mot Sjöstadsdagen! Med vaccinets hjälp hoppas vi kunna arrangera detta! 
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In Memoriam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöstadsföreningens förre ordförande Jan Boström har avlidit efter en tids sjukdom. Jan 
förde med sig ett starkt engagemang för Sjöstaden och de boende. Jan stod för ett visionärt 
ledarskap med människan i fokus. Den stora satsningen på Sjöstadsdagen 2019 var i mycket 
hans förtjänst. Vi kommer alla att minnas Jan för hans positiva inställning, inget var omöjligt, 
vi har alla den drivkraft som behövs inombords. Sjöstaden har förlorat en trogen vän. 

 

 

 

Mera liv i livet! 
Jan Boström 

20 maj 1943 – 28 januari 2021 


