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Medlemsbrev
Sommaren sjunger på sista versen och hösten närmar sig. Det brukar betyda full aktivitet med möten
och projekt. Coronapandemin har dock förändrat spelplanen för oss alla, både yrkesmässigt och hur
man möts.

Sjöstadsdagen
När Coronapandemin bröt ut beslutade vi att flytta årets Sjöstadsdag till våren 2021. Efter att ha gått
igenom förutsättningarna igen så vill återföra firandet till sin ordinarie plats i kalendern med en
förhoppning om att man då kan hålla större arrangemang. Sjöstadsdagen är välbesökt och
uppskattad och det vore tråkigt om vi inte kan föra traditionen vidare. Nästa Sjöstadsdag 2021 blir
den 4 september.

Möten
Vi i Sjöstadsföreningen är vana vid att kunna kalla till medlemsmöte med intressanta ämnen men
också ge tillfälle till spontana möten där man träffar likasinnade och kan dryfta aktuella idéer och
tankar samt ta del av andras erfarenhet. Sådana möten är svåra att genomföra nu. Tiden känns helt
enkelt ännu inte mogen för fysiska möten. Vi planerar därför att anordna en serie kortare digitala
möten. Tanken är att blanda en presentation över t ex bygget i Hammarbybacken med något
relevant ämne som direkt berör BRFer. Vad händer på lokalsidan? Kommer hyresbortfall att påverka
avgifter i våra föreningar?
För att få fram aktuella ämnen och teman för erfarenhetsutbyte behöver vi er aktiva medverkan.
Maila tankar och förslag till mig på jan.martinsson@hammarbysjostad.se
Vi kommer senare i höst att ta upp benchmarking, både finansiellt och praktiskt. Finansiellt har vi en
konsult i Sjöstaden som utvecklat metoder för att jämföra BRFer med utgångspunkt från
årsredovisningar. Har föreningen rätt avgift? Mer kommer. Praktiskt måste vi välja vad vi bör jämföra
och hur. Vi ska välja sådant som har betydelse för avgiften eller kräver stor insats i slutändan. Vill du
vara med i arbetet? Skriv till info@sjostadsforeningen.se

Partners
Samarbetet med Hammarby Sjöstad Ekonomisk Förening (HSEF) går vidare. De har extra stämma i
mitten av oktober för att slutligen anta en förändring i sina stadgar som öppnar upp för vårt
samarbete. Presentation kommer.
ElectriCITY planerar energimöte med inriktning mot att dela energi, kan bli mer ekonomiskt än
batterilagring vid produktion av el i solpaneler.
Snyggt & Tryggt. Efter sommaruppehållet är nya styrelsen igång igen med trygghetsskapande
åtgärder för vårt område. Fokus kommer bland annat ligga på fortsatt platssamverkan samt
uppbyggnad av Snyggt & Tryggkontakterna i våra BRFer. Snyggt & Tryggt understryker vikten av
social kontroll samt att vi kan göra mycket själva vad det gäller detta. Ni som vill veta mer, se S&T
nyhetsbrev från i somras eller hör av er till: info@snyggtochtryggt.se.
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Kommunikation
Vi skulle gärna vilja öka vår kontakt med er. Vi kommer under hösten att kontakta era styrelser för att
kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter och information så att våra medlemsbrev och enkäter mm
når fram.
För styrelsen i Sjöstadsföreningen
Jan Martinsson
Ordförande
Jan.Martinsson@hammarbysjostad.se

Ps Ta chansen att påverka, har du förslag på ämnen att ta upp eller frågor, maila mig!
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