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Medlemsbrev 
En andra våg är ofta något positivt i idrotten, men när vi talar om Covid 19 och pandemi så är det inte 
bra. Allt talar för att vi kommer att vara påverkade länge och att fysiska möten även framåt kommer 
att vara begränsade. Jag kan bara hoppas att läget är bättre nästa höst så att vi tillsammans kan fira 
Sjöstadsdagen den 4 september 2021. 

 

 

Möten 
Vi försöker anpassa oss till den nya situationen och kommer att hålla en serie digitala möten där alla 
styrelseledamöter i våra medlemsföreningar är inbjudna. Det tänkta formatet är ett möte på max en 
timme, en inbjuden gäst eller organisation som presenterar, några frågor samt därefter aktuellt från 
Sjöstadsföreningen. Vår avsikt är också att spela in presentationerna och göre dem tillgängliga på vår 
hemsida så att även de som missar själva mötet kan ta del av informationen. Vi ambition är att hålla 
tre möten före jul: 

• 22 oktober presenterar tunnelbanan 
• 11 november preliminärt Stockholm New 
• 9 december, Finansiell Benchmarking, har din förening rätt avgift? 

Har du förslag på ämnen som vi borde ta upp? Skriv till info@sjostadsforeningen.se 

  

Kallelse/Inbjudan 
Sjöstadsföreningen bjuder in till digitalt möte med tema 

tunnelbanan. 

22 oktober 18:30, Se länk i mailet och nedan 

Du är inbjuden till ett Microsoft Teams-möte 
 

Rubrik: Sjöstadsföreningens Teams-möte 
 

Anslut med din dator eller mobilapp 
Klicka här om du vill ansluta till mötet 

 
Hantera sekretessinställningar i Alternativ för möte 
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Aktiviteter 
Under våren gjorde vi en del undersökningar om hur pandemin slagit mot våra medlemmar och 
deras lokalhyresgäster. Vi planerar just nu att följa upp den undersökningen så att vi kan dela med 
oss information om det faktiska läget. 

Genom ett samarbete mellan föreningar i Sjöstaden, bl. a. Rotary i Fryshuset samt Snyggt och Tryggt 
har det framkommit att besökare till Fryshuset känt sig otrygga när man korsar Koleraparken från 
Gullmarsplan ner mot Sjöstaden kvällstid. Det finns säkert andra som känt samma sak och vi kan 
berätta att staden vidtar åtgärder. En hundrastgård anläggs (skapar mera rörelse i området), 
belysningen ska förstärkas samt en ljusinstallation i den mörka delen under Nynäsvägen. Efter 
årsskiftet kommer gång- och cykelstråket under Nynäsvägen upprustas med belysning och 
utsmyckning. 

Pågående arbete i Sjöstadsföreningen är att starta en arbetsgrupp för BRFer som nyligen tagit över 
förvaltningen själva efter byggherren.  

 
Partners 
ElectriCITY håller ett energimöte den 22 oktober med inriktning mot att dela energi, kan bli mer 
ekonomiskt än batterilagring vid produktion av el i solpaneler. Sjöstadsföreningen medlemmar är 
välkomna att delta. Anmälan till josefin.danielsson@electricitystockholm.se senast 16 oktober. 

Kommunikation 
Vi jobbar med medlemsregistret och skulle vilja ha tre kommunikationsvägar framåt. En för snabba 
kontakter där vi direkt kan nå ordförande, en för våra mailutskick och så faktureringsinformationen.  

Att direkt kunna få kontakt underlättar arbetet för att förstå vilka frågor som är aktuella i BRFen och 
också kunna stämma av tankar på nya aktiviteter. Med allmänna mail är svarstiden ibland mycket 
lång. 

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 över 4.900 lägenheter och cirka 11.000 
boende 

 

 

• Glöm inte det digitala mötet den 22 oktober! 
• Se fram mot Sjöstadsdagen 

  

 


