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Medlemsbrev 

Möten 
Nästa medlemsmöte blir den 4 februari 18:30. Digitalt som vanligt. Temat blir en presentation av de 
avtal man kan få tillgång till genom Hammarby Sjöstad ekonomiska förening (HSEF).  

Sjöstadsföreningen går med som medlem i HSEF och kan då erbjuda sina medlemmar tillgång till de 
ramavtal som HSEF förhandlat fram mot en avgift som motsvarar medlemsavgiften HSEF f.n. 60 
kronor per lägenhet och år. Avgiften tas ut av HSEF. Eventuellt intresse att få tillgång till avtalen 
meddelas till ekonomi@sjostadsforeningen.se . Information kommer på mötet och lite finns också  
här.  

Efterlysning/Erfarenhetsutbyte 
Responsen på våra efterlysningar har varit lite knapp. Ställ upp med erfarenhet och 
rekommendationer och ta chansen och fråga! Många föreningar brottas med likartade 
frågeställningar och vi kan hjälpa varandra. 

Jag upprepar därför några efterlysningar som saknar svar tillsammans med nya. 

• En förening har problem med sättningsskador som man tror har samband med 
sprängningarna i Hammarbybacken. Finns det fler föreningar som har fått skador efter 
sprängningar?  

• Sjöstadshamnen skall göra OVK och söker förslag på en bra leverantör. 
• Finns det några föreningar som själva hanterar mindre underhållsproblem, typ gamla tiders 

portvakt, gör tillsyn, fixar lampbyten mm? 
• Finns det flera föreningar som står inför att 10-års garantin löper ut och som skulle vilja bilda 

en arbetsgrupp? 

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

Årsmöte 
Sjöstadsföreningens årsmöte blir den 18 mars, digitalt. Vi kommer att ha en presentation av Skanskas 
projekt New och sedan själva årsmötet. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 februari. Sänds till 
info@sjostadsforeningen.se  

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

Arbetsgrupp  
Sjöstadsföreningen har startat en samverkansgrupp för nyproducerade föreningar i Sjöstaden med 
Skanska som byggherre. Målet är att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i pågående 
reklamationer. 
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Finansiell Benchmarking 
Om du missade mötet så finns chans att lyssna på presentationen och ta del av erbjudandet på vår 
hemsida  

Snyggt och Tryggt 
Höstens samlingar av ungdomar har avtagit. Nattvandrare, Fryshuset och insatser från Snyggt och 
Tryggt har haft en positiv inverkan. Sjöstadsföreningar har stöttat Snyggt och Tryggt ekonomiskt 
genom att dela det bidrag som erhölls från Södermalms stadsdelsförvaltning. 

Enkät 
I våras gjorde vi en enkät om pandemins påverkan på våra medlemmar och speciellt vad det betytt 
för era lokalhyresgäster. En uppföljande enkät kommer inom kort. 

Medlemsregistret 
Medlemsregistret är nu genomgånget och vi har uppdaterat uppgifterna för 38 av våra föreningar. 

 

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! 


