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Rapport angående garageutbyggnad

Ett par olika anbud har kommit 
in. Som ofta är fallet har man 
svarat på olika sätt. En del förslag 
har varit någon form av budget
pris och löpande räkning eller 
samverkansentreprenad, vilket 
skulle kunna innebära en lägre 
kostnad men mer arbete för be
ställaren.  
 Den nuvarande situationen 
inne bär att vidare hantering nu 
blir att förhandla med anbuds
givarna. Det kan sluta med en 

annan entreprenadform, eller 
också en ny upphandling och istäl
let från början rikta in sig på en 
samverkansentreprenad. Positivt 
är att styrelsen känner stort för
troende för den konsultgrupp som 
tagit fram förfrågningsunderlaget. 
 Det finns också förslag på 
 kommande projektledare och 
kontrollansvarig. Beslut om detta 
fattas senare. Det innebär att det 
ännu inte finns någon tidplan för 
byggstart.

Det börjar ljusna något. Flera entreprenörer har vid  
presentation sagt att man var intresserade och villiga att 
 inkomma med anbud på såväl renovering som tillbyggnad.

För oss i Minneberg gäller samma 
regelverk som tidigare. Det inne
bär korttidsuppställning i 10 
minuter på gårdar för lossning och 
lastning. Easypark har tagit över 
SMS Park vilket innebär att alla 

Parkering

Här visas Brf Svartviks kod för deras fyra platser.  
Till vänster syns P2 och i höger kanten skymtar  
Brf Tangens p-platser.

intäkter till oss redovisas av Easy
park. Taxan är fortfarande den
samma, 5 kr/tim förutom den 
första timmen som kostar 9,95 där 
4,95 är avgiften till Easypark. 
 I övrigt kommer alla intäkter 
oavkortat till samfälligheten res
pektive föreningarna Tangen och 
Svartvik för deras pplatser längst 
ned på vardera stickgata. Det 
planeras också för en laddstation 
för elbilar vid infarten till P2.

Noggrannhet vid betalning
När man parkerar i Minneberg 
har man som förare skyldighet att 
se till att rätt betalkod används. 
Det går inte att helt och hållet lita 
på gpshanteringen i sin mobil. 
 Korrekta koder är anslagna vid 
respektive pplatsområden. En kod 
gäller för kommunens gatumark 
och vidare är det tre olika koder 
för områdena på föreningarnas 
mark; en gemensam för P1 och 
P2, samt separata koder för p
platserna vid Svartvik och Tangen. 
Orsaken till olika koder beror helt 
enkelt på att intäkterna redovisas 
till respektive förening.

Parkeringsbolaget Corepark har nu verkat i nio månader  
i Minneberg. Samfällighetens styrelse upplever att man  
utför sitt uppdrag väl. 



I N F O  F Ö R  D I G  S O M  B O R  I  M I N N E B E R G  N R  1 •21    |    3

Erik och Oscar
Vi promenerar gärna i närområdet 
eller åker till Judarskogen eller 
Kärsön för utflykt med picknick

Vilket är ditt bästa 
 utflyktsmål på hemmaplan??frågan

Mirian, Mateus och Miquel
Mirian brukar springa efter sjöstranden och barnen vill gärna vara vid pulkabacken

Lena och Johan
Vi gillar att åka till Kärsön, med 
fina promenadvägar och skogs
stigar. Gärna med picnic.

 Merja
Barnen stannar helst vid lilla 
skridskobanan.



4   |    I N F O  F Ö R  D I G  S O M  B O R  I  M I N N E B E R G  N R  1 •21 

Bäverlivet
Idag såg jag en helt orädd bäver 
traska runt i strandkanten på isen 
och noggrant undersöka träden. 
Vi stod några stycken och tittade, 
och pratade på bara en meters 

Ny strandskylt
Företaget Clavius har på samfäl
lighetens uppdrag monterat en 
renove rad strandskylt med upp
daterat  panorama. De passade på 
när isen fort farande låg kvar i det 
kraftiga tövädret. Bilden visar nu 
en  korrekt horisont med alla 
bygg nader nu när det är färdig
byggt i bl.a. Hornsberg. Man ser 
också delar av nya Karolinska 
samt de två Norra Tornen.

Motion i Minneberg i ny form
Den ideella föreningen Motion i Minneberg har upplösts enligt före-
ningens stadgar enligt beslut vid två medlemstämmor, där den senaste 
ägde rum den 24 februari 2021. Minnebergs samfällighet har tagit över 
verksamheten och all utrustning. För dig som idag tränar i motions-
lokalen intill Badviken blir det i praktiken ingen förändring. 

avstånd och bävern brydde sig 
inte alls. 
 Bävern kommer återkomman
de utmed hela strandkanten för 
att gnaga ner träd, dels för att 
komma åt de goda skotten och 
dels för att fila ner sina tänder. 
En vuxen bäver kan under en 
natt gnaga av ett träd med 50 
centimeters diameter. När bävern 
fäller större träd är den enbart 
ute efter det tunna grenverket 
högst upp.
 Har ni gått längs hela Alviks 
strand kanske ni har lagt märke 
till att de satt stålnät kring var
enda träd, de stora och de min
dre, även de som växer flera 
meter från vattnet. Detta för att 
försöka spara så många träd som 
möjligt innan träden är förstörda 
eller borta. Utan träd kommer 
strandkanten rasa ner med tiden 
och våra parker förstörda.
Monica Modigh, boende i Minneberg

Motion i Minneberg startade i 
liten skala redan 2004 och har 
steg för steg vuxit och blivit en 
uppskattad verksamhet som nytt
jas av många som bor i Minne
berg. Samfälligheten är angelägen 
om att det ska vara enkelt och väl 
fungerande för alla som vill fort
sätta, eller kanske börja, träna. 
 För tillfället kommer du som 
vill träna att till Samfälligheten 
betala in en årlig tillträdesavgift 
för att komma in i lokalen. Infor
mation om hur betalning ska ske 
kommer inom kort. En arbets
grupp ser till att verksamheten i 
lokalen fungerar löpande. Minne
bergs samfällighets medlemsgrupp 
håller på att ta fram former för att 
driva verksamheten på ett bra sätt 
på längre sikt.
 Om du har idéer och förslag  
är du välkommen att kontakta 
medlemsgruppen på motion@
minneberg.com.
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IT-support och enklare 
 hantverkstjänster med rabatt
I dessa tider när man har mer tid 
för att fixa hemma eller större 
behov av att tekniken fungerar har 
HSB tagit fram två samarbeten för 
att du som boende ska få hjälp 
med ITsupport och enklare hant
verkstjänster i hemmet. HSB:s 
medlemmar får tillgång till alla 
kompetenta tekniker och hem
fixare som utför ITsupport och 
enklare hantverksarbeten på plats 
i bostaden. Nu kan du få hjälp att 
vägghänga Tv:n eller göra skri
varen trådlös till ett förmånligt 

pris. Om du istället vill ha hjälp 
att skruva upp en lampa i taket 
 eller montera en möbel eller ett 
larm så går detta också bra. 
 Jobbet sker så klart på en tid som 
passar dig, även kvällar och 
 helger.
 Smartify erbjuder HSB:s 
 medlemmar 200 kr i rabatt innan 
RUTavdrag på första timmen.
 Hemfixare erbjuder HSB:s 
medlemmar 100 kr rabatt på 
ordinarie pris före RUTavdrag.
 Oavsett om du inte kan eller 
inte har tid – fixar de dina 
 problem.

Vill du ha hjälp att fixa?
Som medlem i HSB har du tillgång till  
många uppskattade  medlems erbjudanden. 
Till exempel rabatterade priser  på bredband  
och tele foni, fri entré  på Nordiska museet eller 
hotellnätter  till förmånliga priser. Alla olika 
 erbjudanden finner du på HSB:s hemsida  
under medlems erbjudanden eller under  
Mitt HSB i HSB-portalen.

Just nu renoveras sam lings-
lokalen Badviken och får en rejäl 
uppfräschning. Arbetet drivs av 
en arbetsgrupp inom samfällig-
heten och genomförs av kontrak-
terade entreprenörer. 

Det som sker i lokalen är i korthet 
att väggarna målas om, golvet 
repareras och byts ut, köket byggs 
om och byts ut och möbleringen 
ses över. Dessutom sker handi
kappanpassning av toaletterna.
 Även ett renoveringsarbete på 
lekplatsen och innergården vid 
förskolan Minne malen alldeles 
intill Badviken pågår nu. Under 
renoveringen behöver förskolan 
nyttja kapprummet och toaletterna
i Bad viken. På grund av väder

Renovering pågår av samlingslokalen Badviken
förhållandena står arbetet med 
renoveringen på gården just nu 
stilla. Detta får som konsekvens 
att renoveringen av Bad viken 

Stockholms 
 Mittpunkt
Glöm Sergels torg, Medborgar
platsen och Stureplan. Stockholms 
centrum ligger faktiskt i Traneberg. 
Rondellen vid Bergsringen är 
stadens geografiska mittpunkt.
 Stora Essingen brukar ibland ta 
åt sig äran av att vara stadens cent
rum eftersom kartbildens tyngd
punkt ligger där. Om man klipper 
ut en karta över kommunen och 
vill få den att balansera på en nål 
ligger själva balanspunkten på ön.
 Den geografiska mittpunkten 
ligger dock i Traneberg. Rondellen 
på Bergsringen strax norr om 
Alviks tunnelbana ser inte mycket 
ut för världen men är den plats där 
längd och breddgraderna möts. 
Väl värt ett besök.

också får en viss försening i tid
planen. Förhoppningen är dock  
att ar betet i Badviken kan vara 
färdig ställt i april. 

Informera din grannar innan du börjar renovera eller fixa i din 
lägenhet så att du inte stör grannarna så att de kan planera 
sitt arbete hemma eftersom många arbetar hemifrån.
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HSB kund- och medlemsservice är en bra kontakt
väg för dig som boende och kan hänvisa dig rätt. Här 
kan du får svar på frågor om t.ex. försäljning av 
bostadsrätt, panter, avgifter, hyror, uthyrning i andra 
hand, bostadssociala frågor (t.ex. frågor om störande 
grannar), råd vid ombyggnation, stadge frågor, namn
ändring av skylt på dörr eller i port, frågor om 
 garage och pplatser, felanmälan och mycket mer. 
Lättast når du dem via telefon eller mejl.

Telefon: 010-442 11 00
E-post:  service.stockholm@hsb.se
Öppettider: måndag – onsdag samt fredag 8.0016.30 
och torsdagar 8.0018.00.

Felanmälan
Vill du anmäla ett fel, t.ex. en trasig dörr, trasig ytter
lampa, trasig trapphusbelysning eller fel i lägenheten 
eller i fastigheten? Då gör du själv felanmälan lättast 
genom hemsidan felanmalan.hsb.se som är  öppen 
dygnet runt. 
 Du kan också när som helst logga in i HSB 
portalen, hsbportalen-login.hsb.se, för att hitta 
information om just ditt boende, som t.ex. ditt 
 digitala medlemsbevis, betalningshistorik, beställa 
autogiro för månadsavgiften eller få information om 
hur du aktiverar efaktura. Vidare kan du även hitta 
ditt överlåtelseavtal och annan information om din 
bostadsrätt där.

Panncentralen, Svartviksslingan 93
Hos Panncentralen, kan du till exempel få hjälp med 
att
– Hämta ut nyckel till samlingslokalerna
– Hämta och omprogrammera nyckeltaggar
– Anmäla det telefonnummer som du vill knyta till 

porttelefonen
– Beställa cylinder till bokningstavlan i tvättstugan, 

om sådan behövs och saknas
– Hyra slagborrmaskin
– Köpa nya filter till lägenhetens olika luftventiler 

samt lysrör och glimtändare till köks och bad
rumsbelysning

– Få information och hjälp med små och stora 
 reparationsjobb och installationer

– Träffa vår förvaltare (oftast på onsdagar mellan 
kl 9.0011.00)

Panncentralen har samma telefonnummer som HSB 
kund och medlemsservice nämligen 010-442 11 00. 
Öppettider vardagar 7.158.00, torsdagar 17.00
18.00 (ej under juniaugusti).
 Av vår Förvaltare kan du få hjälp vid ändring i 
lägenhet, renovering i badrum och kök, inglasning av 
balkong samt hur man hanterar vattenskador. Viktigt 
att vid ändring i lägenhet krävs ett godkännande av 
föreningen. Du får lättast kontakt med förvaltaren via 
medlemsservice.

Vart ska jag vända mig? 
När jag har frågor om mitt boende, 
hyresavier, garageplats m.m.

Nyckel till  
samlingslokalerna

Hyra  
slagborr

Koppla  
telefonnummer  
till Porttelefonen

Garageplats

Hyresavier

Medlemsbevis

Autogiro,  
e-faktura

Felanmälan

Försäljning

Panter

Nyckeltaggar
Filter till  

luftventiler

Lysrör till  
köks- och badrums- 

belysning

Andrahands- 
uthyrning

Riv ur & spara!
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Vi är duktiga på att återvinna material i Minneberg. 
Det är mycket bra på många sätt. Minnebergs 
 samfällighet är angelägen om att det ska vara  
enkelt att sortera och att miljöhuset ska fungera  
väl. Arbete pågår för att se till att det ska vara så. 
Här har vi också alla ett ansvar att t ex vika ihop 
material och inte fylla på i redan överfulla kärl  
eller lämna saker på golvet.

Intrimning av rutiner pågår i miljöhuset

Det kan kanske tyckas besvärligt 
att flytta på bilen under dessa 
dagar, så vi ska försöka förklara 
varför det är så viktigt.
 Garagen i Minneberg har passe
rat 35 år och är till allra största 
delen konstruerade av spänn
betong – ungefär som kortare 
broar. Detta ligger på balkar i 
olika sektioner som rör på sig lite 
grann när bilar åker i garagen. 
Det är därför man ibland kan 
känna att det skakar till lite när 
en bil åker över skarvarna mellan 
betong plattorna. Plattorna är 
förstås armerade och det innebär 
att det finns en del utmaningar 
med under hållet. 
 Under goda för hållanden håller 
sådana här konstruktioner i prin
cip hur länge som helst, men här 
är inte förhållan dena de bästa. 
Betongen påverkas framförallt av 
salterna som bilarna får med sig 

från vägarna, men även från avga
serna och luft för oreningarna.
 Detta har de flesta i branschen 
varit medvetna om sedan garagen 
byggdes och kunskapen och vet
skapen om hur detta på verkar 
betongen med åren ökar. För 
något år sedan hade vi problem 
med golvbrunnarna när det regna
de och samfälligheten beställde en 
större genomgång av garagen i 
syfte att kanske montera dit större 
golvbrunnar. Det ena ledde till det 
andra och det konstaterades att vi 
behöver öka underhållet av gara
gen. Dels handlar det om att tills 
vidare göra den vanliga vårstäd
ningen, dels att spola rent garaget 
minst en extra gång per år. (Några 
nya brunnar blev det däremot 
inte.)
 Det konstaterades även då att 
ytskiktet var i ett sådant skick att 
renovering av detta är absolut 

Garagespolning och allt besvär kring detta
En del hörde av sig och undrade varför vi skulle spola garagen i höstas. Nu blev det aldrig 
någon spolning 2020 på grund av pandemin, men 2021 kommer vi att försöka hålla oss till 
planeringen, vilket innebär att garaget sopas och spolas på våren, samt spolas rent på hösten. 

nödvändigt, och vi ska försöka 
genomföra detta i samband med 
att P2 byggts ut. Då kan vi dispo
nera om en hel del platser och 
alltså genomföra en stor del av 
renoveringen samtidigt som den 
som har plats kan ha möjlighet att 
få en tillfällig plats under tiden. 
 Kostnaden för renoveringen är 
inte känd, men ju sämre vi under
håller garagen tills dess, desto mer 
kommer det att kosta. Det finns 
föreningar som upptäckt skador 
på sina garage för sent, med kon
sekvensen att de i princip fått 
bygga nya garage. Där kommer vi 
inte  hamna, men om vi inte under
håller garagen ordentligt i fram
tiden finns en risk för väldigt dyra 
renoveringar. Därför är det viktigt 
att alla hjälps åt, så att de som gör 
rent kommer åt överallt.

I samband med bytet av återvinningsentreprenör som 
nu har skett håller samfällighetens arbetsgrupp i 
samarbete med vår nya entreprenör Office Recycling 
på att trimma in rutinerna kring hämtning. Eftersom 
det fanns ett uppdämt behov av tömning i samband 
med att miljöhuset öppnade igen har det varit svårt 
inledningsvis att möta behovet. Den ökade ehandeln, 
som fått en extra skjuts av pandemin, har också gjort 
att mängden material har ökat.  
 Har du idéer och förslag kopplat till detta arbete är 
du välkommen att kontakta samfällighetens mark
grupp på mark@minneberg.com
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Vilka är de viktigaste 
 förändringarna?
Den allra viktigaste förändringen 
är att vi gjort det tidigare grov
soprummet till just ett miljörum. 
 De många kärlen för brännbart 
har istället ersatts med fler kärl för 
kartong och plast för att ge bättre 
sorteringsmöjligheter. Ut över 
bättre sortering så ger våra fossil
fria transporter stora besparingar i 
utsläpp. Med  målade linjer som 
vägleder och tydlig skyltning för 
sorteringen skapas bättre 
förutsätt ningar för ett ordning
samt och funktionellt miljöhus. 

Vad kännetecknar  
Office Recyclings sätt att  
jobba med återvinning?
Sedan starten för tio år sedan så 
har utgångspunkten i vårt arbete 
varit miljö kombinerat med att 

fylla behov av service och kvalitet. 
Kontorskunder var vad vi först 
riktade in oss till, men efterfrågan 
på vår tjänst spred sig snabbt även 
till andra verksamheter. Idag är 
våra kunder till stor del hotell, 
restauranger och bostadsrätts före
ningar med flera. Vi jobbar 
 mycket för att underlätta att 
 komma igång med källs ortering 
och stötta i att göra det till en 
självklar del av var dagen.

Vad skiljer er  
från andra 
 återvinnings - 
entreprenörer?
Varför vår tjänst 
uppskattas 
 mycket hos bland 
annat bostads
rättsföreningar är 
för att vi skiljer oss i 

Så funkar 
Minneberg

Under denna rubrik beskriver vi hur 
saker funkar i vårt bostadsområde 
Minneberg som rör sådant som energi, 
avfallshantering, mark och andra 
frågor som gör att vi boende kan ha 
en enkel, trivsam och hållbar vardag.

Miljöhuset har målats om och fått en uppfräschning och en ny åter-
vinningsentreprenör har sedan början av februari 2020 tagit över på 
samfällighetens uppdrag. Minnebergsbladet ställde några frågor till 
Jonathan Gyllenhammar, kontaktperson hos Office Recycling, vår nya 
återvinningsentreprenör.

Uppfrächat  miljöhus
många aspekter mot den tidigare 
standarden som våra branschkol
legor erbjudit. Något som sticker 
ut i vår service är att vi alltid 
byter ut kärl mot ren tvättade kärl, 
vi tömmer inga kärl på plats för 
tystare hämtningar 
och hämtningarna sköts av  samma 
personal hela tiden, som lär känna 
miljörummet och som kommer 
med förbättringsförslag.
 Vårt uppdrag slutar inte med 
att vi ställer ut kärl för hämtning 
utan vi jobbar vidare med vårt 
uppdrag och säkerställer också att 
lösningen förankras och fun gerar i 

praktiken, bland annat genom 
att vi alltid har en an

svarig kontaktperson, 
i vårt fall jag, som 

finns till hjälp 
under resans gång. 
   Jag ser verkligen 
fram emot ett gott 
samarbete med er 

i Minneberg.

Jonathan Gyllenhammar,  
kontaktperson hos Office Recycling.
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1. Läs i SORTERINGSGUIDEN vilka fraktioner* som kan och inte kan slängas i miljöhuset.

2. Följ de färgade linjerna på golvet för att hitta rätt kärl för varje fraktion.

3. För varje fraktionskärl beskriver skylten vilka material som får slängas där och inte.

4. Släng din återvinning i kärlen. Vik ihop de material som går för att underlätta för dina grannar att kunna slänga i kärlen. 

Är kärlet fullt så pröva om du kan slänga det i ett annat kärl för samma fraktion. Släng inte återvinningen utanför kärlen. 
Tack för att du återvinner och bidrar till klimat- och resursbesparingar!

Sortera så här i miljöhuset

Här kan du slänga dina pappförpackningar och 
 kartonger, gärna vikta. Även papperskassar slängs här 
då de har mest lik fiberuppsättning som kartong.  
Skölj ur förpackningar och skruva loss plastkorkar och 
släng dessa i plast.

Tetra, Kartong & 
Wellpapp I plastsorteringen slänger du såväl 

mjuk som hård plast såsom för-
packningar, påsar och lock. Skölj 
ur förpackningarna då det ökar 
återvinningskvalitén avsevärt.

Plast

I glassorteringen slängs glasförpackningar som flaskor 
och burkar som sorteras ut färgat från ofärgat.  

Dricksglas har en annan kemisk uppsättning än flaskor 
och burkar och slängs därför i deponi. 

Glas  
färgat & ofärgat I metallsorteringen slänger du metall 

och aluminium, såsom exempelvis 
konserver och aluminiumlock.

Metall

Här slänger du exempelvis fönster-
kuvert, post-its, tejpremsor och 
osorterade förpackningar.  

Inga hushållssopor eller sopor 
innehållande matavfall får slängas i 
detta kärl. 

Brännbart

Det avfall som inte går att återvinna, 
som exempelvis porslin, trasiga 
dricksglas, keramik, sten och gummi  
hanteras som deponi vilket är det 
sista steget på  avfallstrappan.

Deponi

Här slänger du papper från ex. skrivare samt tidningar, 
reklamblad och kataloger. Tidningar kan också slängas 
vid Svartviksslingan 49 och 51. Fönsterkuvert slängs i 
brännbart p.g.a. klistret och papperskassar i kartong 
p.g.a. dess fibrer skiljer sig från pappret. 

Returpapper &  
Tidningar

Här slänger du allt inom elektronik  
utom större vitvaror. 

En god sortering har anordnats för att kunna 
ta hand om hushållens elektronikavfall. 

Elektronik, 
 Batterier, Lyskällor

* Fraktion = olika typer av material som kan återvinnas.

Riv ur & spara!
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Nystädat hemma 
utan kemikalier
Visst vill vi ha rent och snyggt hemma. Men rent är inte samma sak 
som att dra fram hela batteriet av kemiska puts- och skurmedel.  
Det räcker ofta väldigt bra med det du troligen redan har i skafferiet!  
Varsågod – vi bjuder på några klassiska husmorstips.

Köket
Gör rent ugnen med ättika
Rengör insidan av ugnen med 
ättika. Häll ättika i en sprejflaska 
och spreja där det är smutsigt. Sätt 
ugnen på 50 grader och låt stå i 
20–30 minuter. Avsluta med att 
torka av smutsen med en fuktig 
trasa. Ett alternativt sätt är att ta 
litet bakpulver på en ren fuktig 
svamp och rengöra skonsamt i och 
utanför ugnen och sedan skölja 
noga med vatten. Måns Herngren 
tipsar om linoljesåpa som ren
göringsmedel. Kan också vara värt 
att prova.

Rengör ugnsplåten med såpa
Smörj in din smutsiga plåt med lite 
såpa. Ställ in ugnen på 100 grader 
i ca 20 minuter. Skrubba sedan 
med en svamp.

Ren mikro
Pressa en citron i en skål med 
vatten. Sätt in skålen i mikro
vågsugnen. Slå på mikron i två 
 minuter på högsta effekt. Dina 
ingrodda matrester är nu lätta att 
torka bort med papper eller trasa.

Rent och fräscht! 

Utsätt inte dig själv eller miljön för 
kemikalier i  onödan. När det kommer 
till städning därhemma kommer du 
väldigt långt med hederlig såpa, 
mikro fibertrasa och en dammvippa. 
Komplettera med  vinäger, ättika, 
bikarbonat, bakpulver och citron och 
du har ett städskåp som både rengör 
effektivt, är miljösmart och skonsamt 
mot miljön och dina familje
medlemmar.
 Om du ändå väljer att köpa vissa 
traditionella städprodukter – håll 
utkik efter miljömärkningar som 
Svanen, Bra miljöval och produkter 
godkända av Astma och Allergiför
bundet. Dessa produkter tär inte lika 
hårt på miljön som andra.

Så här städar 
du ur ditt hem 

– utan onödiga 
kemikalier

Krossat äggskal till 
grytorna och äggula 
för glansiga golv.

Ättika gör ugnen ren, 
funkar fint mot dålig  
lukt och bra till fläckar  

på t.ex mattor.

Använd en sprejflaska 
till dina blandningar 
med rengöringsmedel.

Bakpulver till ugnen och  
grillen och för att ta bort 

bekämpningsmedel på  
frukt och grönt.

Ketchup tar  
bort svarta fläckar 

på silver.

Microfibertrasor  
för avtorkning, svamp 

för rengöring

Riv ur & spara!
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Gör rent grillen med kaffesump
Blanda kaffesump med vatten och 
litet såpa och skrubba sedan 
 enkelt bort fastbränt fett på grill
gallret. Skulle inte detta fungera 
pröva med bakpulver. Gör en 
pasta på bakpulver och vatten och 
skrubba med en borste.

Putsa silver med ketchup
Har dina silverbestick fått svarta 
fläckar? Putsa dem med ketchup 
och de blir som nya.

Putsa diskhon med olivolja
Gör rent rostfritt stål, som exem
pelvis diskhon, med olivolja. Häll 
lite olja på hushållspapper eller en 
svamp och gnugga rent. 

Skimrande ren disk
Tycker du att dina nydiskade glas 
och bestick är matta och glåmiga? 
Prova att stoppa i en halv citron i 
bestickkorgen innan du slår på 
diskmaskinen. Du kommer att bli 
förvånad över din blankt skinande 
disk!

Bättre lukt
Luktar det illa i kylen? Lägg 
citron halvor, en skvätt ättika eller 
bikarbonat och vatten i en skål 
och ställ in.

Använd krossat äggskal för 
rengöring av grytor
Krossa äggskal och använd som 
skrubb i grytor så försvinner 
smutsen lätt.

Hållbart 
i Minneberg

Under denna rubrik vill vi berätta hur 
vi arbetar med hållbarhetsfrågor i 
Minneberg, komma med tips och 
idéer på vad du som boende i sam
fällig heten kan göra eller engagera 
dig i. Förslag på ämnen eller goda 
tips på vad vi kan skriva om mot
tages tacksamt. Mejla dina tips till 
redaktionen@minneberg.com

Olivolja  
gör diskhon 

skinande blank.

Kaffesump 
till grillen.

Citron för glänsande disk, 
ren micro, skinande 

fönster och dålig lukt.

Ättika gör ugnen ren, 
funkar fint mot dålig  
lukt och bra till fläckar  

på t.ex mattor.

Vinäger  
mot tvålrester och  
kalkavlagringar.

Bikarbonat gör toan och kaklet 
rent, funkar också fint som propp
lösare tillsammans med ättika och 

gör rent i blomvasen.

Såpa till plåtarna  
& grillen och till det 
mesta, t.ex.golven.

Tandborsten kommer  
åt på trånga ställen.

Fler tips på nästa sida
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Badrummet
Blanda din egen 
 badrumsrengöring
Städa badrummet med en miljö
vänlig badrumssprej som du 
 blandar själv.

• 2 dl vatten 
• Saft av en citron
• En skvätt såpa
• 1 dl ättiksprit

Gör så här: blanda samtliga ingre
dienser och häll över i en sprej
flaska. Skaka väl! Klart och dags 
att börja städa!

Tvålrester och kalkavlagringar
Gnugga bort svår smuts med 
vinäger. Ta till en förbrukad tand
borste till fogar, skarvar och 
 andra trånga utrymmen.

Toalett, kakel, handfat
Här kan du med fördel använda 
bikarbonat. Gnugga rent med en 
svamp eller borste. Skölj med 
vatten.

Fräscha duschväggar
Spraya ytorna i badrummet, 
 väggar och duschdörrar, med 
ättika efter att du har duschat, så 
förhindrar du att mögel uppstår. 

Propp i avloppet
Löser du med bikarbonat, vinäger 
och hett vatten. Häll först lite 
bikarbonat i avloppet, häll på lite 
 vinäger. När det sprakat ett tag 
kan du hälla på  rikligt med hett 
vatten.

Övriga rum
Skinande fönster
Fyll en tom plastflaska med varmt 
vatten och pressa i saften från en 
halv till en hel citron. Spruta på 
fönstren och tvätta av med svamp 
och skrapa. Alternativt, torka av 
med en mikrofibertrasa. Klart!

Glansigt golv
Fyll en hink med ljummet vatten. 
Knäck i en äggula och blanda. 
Torka av golvet och det blir glan
sigt och snyggt.

Fläckfri matta
Vatten och ättika – ett under
medel även för att ta bort många 
typer av fläckar. Gör en blandning 
av lika delar vatten och ättika som 
du sprejar på mattan med hjälp av 
en sprejflaska. Moppa upp vätskan 
efter en stund med en ren hand
duk.

Så fixar du fräsch doft hemma
Du behöver 2,5 dl bakpulver (drar 
åt sig lukt), 1 citron eller limefrukt 
(gärna eko), 15 droppar eterisk 

Riv ur & spara!

Var försiktig
Tänk på att prova på en dold yta 
innan du gör rent ömtåliga mate
rial, och använd inte sura pro
dukter som citron och ättika på 
marmor och stenbänkar, eftersom 
de kan förstöras. Ättika kan vara 
frätande på huden. Därför ska 
man alltid använda handskar när 
man städar med ättika, och vara 
försiktig så att man inte får stänk i 
ögonen.

Vill du ha fler tips på hur du kan 
göra rent hemma? 
Besök ekotipset.se, som drivs av 
Ellinor Sirén. Där kan du hitta 
mängder av bra tips på hur du kan 
göra rent både hem och kläder 
utan kemikalier och parfymer.

Bakpulver kan du använda för frukt- och grönsakstvätt. 
Bekämpnings medel är vanligt förekommande på frukter och 
grönsaker. Så tvätt av dem är viktig. Lägg i några matskedar 
 bakpulver i en skål med kallt vatten. Blötlägg frukten eller grön-
sakerna i fem till tio minuter. Vissa frukter eller grönsaker kan 
behöva skrubbas lite efteråt.

Bikarbonat kan även vara ett bra hjälpmedel för rengöring av 
utemöbler av trä, plast och rotting. Bekämpning av mjöldagg och 
mossa och för att sänka syrehalten i jord vilket kan få dina tomat-
plantor att ge sötare och mer smakrika tomater.

olja av lavendel eller apelsin (eller 
något annat).
 Så här gör du: Riv skalet på 
citronen eller limefrukten och 
blanda med bakpulvret. Droppa i 
eterisk olja och rör om. Häll 
blandningen i en glasburk med 
lock. Klart! 
 Doftstyrkan regleras genom att 
skruva av eller på locket eller 
genom att ta upp hål i locket så att 
doften kan sprida sig.

Rengör blomvasen  
med bikarbonat
Blanda bikarbonat, vatten och 
vinäger och häll blandningen i 
blomvasen. Låt stå i cirka tio 
minuter sedan kan du enkelt torka 
av.

Visst är det härligt hur man med 
så enkla medel kan minimera 
mängden extra (och onödiga) 
kemikalier!
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Riv ur & spara!

En ringa medlemsavgift om 100 kr ger dig tillgång till 
en rad spännande verktyg att använda på plats i verk
staden. Verkstaden hittar du på Svartviksslingan 91, 
intill garaget P1. Alla är välkomna att bli medlemmar, 
det som är viktigt är att man har lite kunskap om hur 
allt fungerar, så att det inte sker någon olycka. 
 I verkstaden är utbudet imponerande. Här finns 
pelarborr, bandslip, bandsåg, kapsågar, tryckluft, 
träsvarv, figursåg, fräsar med mera, även ett gäng 
handverktyg. Under året köptes en ny bandsåg in och 
på tur under 2021 står kanske en lasergravyr. Det går 
förstås inte att låna hem verk tygen, utan man är i 
snickeriet och skapar, ibland får man sällskap, ibland 
är man själv. 

Minnebergs snickarklubb 
– för dig med tummen rätt i handen 
Gillar du att snickra, renovera eller bara göra något med 
händerna men inte har möjlighet att ha en hel verkstad i 
lägenheten? Då är Minnebergs snickarklubb något för dig.

Är du också intresserad av  
att bli medlem i Snickeriklubben? 
Skicka då 100 kr (den årliga medlemsavgiften) till 
plusgiro: 43 82 719, Snickarklubben Minneberg.
 I samband med att du betalar in årsavgiften, som 
ny medlem, måste du också skicka ett mejl till 
 klubben där du anger ditt namn, adress, lägenhets
nummer (det som står på din ytterdörr), samt vilken 
förening du bor i.
Epost: minneberg.snickarklubb@gmail.com
Hemsida: www.minneberg.com/foreningsliv/ 
snickeriverksamhet/ 
Facebook: Minneberg Snickarklubb
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Vandra i naturreservatet mellan de båda baden fram 
eller fram och tillbaka, upp över berget/skogen ena 
 vägen på skogsstigar och delvis motionsspår och till  
baka utefter sjön på bra gångväg. Båda vägarna er
bjuder en fantastisk utsikt över Mälaren mot Lovö och
Färingsö. Med bil parkerar man bäst vid Maltesholms
badet, där det finns en stor parkering, vid Kanaan 
badet är det lite sämre ställt med pplatser, i alla fall på 
vårsommarhöst. Med tunnel banan tar man sig från 
Blackeberg eller Hässelby strand. Vid Kanaan badet 
finns trädgårds kaféet, som är öppet  varje dag och i 
närheten finns bänkar, bord och grillplats för picnic. 
Vid Maltesholmsbadet finns ett utegym.

Dags för en utflykt!
Nu i dessa annorlunda tider, kan det 
 passa bra att upptäcka Brommas 
 underbara natur och att lära känna sin 
hembygd. Här kommer några  exempel 
på utflykter att göra redan nu eller ännu 
hellre när våren kommer.

Promenaderna kan göras kortare eller längre eller 
utökas till riktiga vandringar. Man kan till exempel 
gå hela sträckan mellan Alvik och Hässelby strand
bad utefter  Mälaren, på de flesta delar med i ordning
gjorda gångvägar och träbryggor efter bergskanterna. 
På en del ställen får man ge sig upp ”inåt landet” för 
att komma  vidare. Tänk bara på att ta med dig 
 resterna efter fikat hem igen!

Foto: Eva Kågestedt.

      Judarskogen
Promenera runt sjön Judarn med sin rika natur och 
varierande omgivningar. Du når naturreservatet 
genom att ta tunnelbanan till Åkeshov eller att 
 parkera med bilen vid växthusen intill, (2 timmar 
med skiva) och sedan gå via Åkeshovs slott mot 
Hundstallet. Strax efter Hundstallet till höger är 
ingången till reservatet och snart når man sjön och 
kan välja vänster eller högervarv. Det finns rikligt 
med informationstavlor som beskriver lämningar från 
istiden och på vägen runt finns sittbänkar på några 
ställen, om man inte vill fika sittande på stock och 
sten! Ett par grillplatser finns också. Promenaden 
runt sjön tar ungefär en timme och man går mest på 
naturstig.

Grimstaskogen, Maltesholmsbadet – Kanaanbadet
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      Kärsön
I skogen på Kärsön finns många möjligheter att pro
menera på skogsstigar och gångvägar. Kommer du 
med bil kan du parkera på den stora parkerings
platsen strax före KFUM:s anläggning. Det går också 
buss från Brommaplan och busshållplats direkt efter 
Nocke by bron. Mittemot Brostugan, över vägen, finns 
en fin, nyanlagd, handikappanpassad gångväg, som 
det syns väl hur man kommer in på, till höger om 
informations tavlorna. Gångvägen löper tvärs över ön. 
På vägen finns en rastplats med grill och vid stranden 
mittemot Drottningholm finns ytterligare en rastplats 
också den med grill. Utöver detta finns flera skogs
stigar i olika riktningar. Frisbeegolf finns i skogen.

Alvik – Ålstensängen – 
 Nockebyhov
Längs hela sträckan finns det gångvägar i riktigt 
vacker mälarnatur. Ett förslag är att gå en kortare tur 
mellan Solviksbadet och Ålstensängen om man inte 
vill välja hela sträckan eller andra delar. Det finns 
sittbänkar på vägen för att beundra den fina utsikten. 
Vid Solviksbadet finns ett rejält utegym. Vid Solviks
badet och Ålstensängen finns parkeringsplatser och 
vid andra delar av sträckan får man välja att parkera i 
gatumiljö. Med Nockebybanan når man enklast från 
hållplatserna Ålstens gård och Smedslätten, men det 
är en bit att gå!

Lillsjön
Promenera från Minneberg via Ulvsunda slott och 
korsa Ulvsunda vägen, så når du gång vägen, som löper 
runt Lillsjön. På vägen ser du koloniträdgårdsområ
den och en mindre våtmark mm. Ett utegym finns vid 
Kvarnbacksvägen i utkanten av Riksby. Hela prome
naden är ca 5 km lång.

Kyrksjölöten
Naturreservat med vacker natur med lövskog och 
ängar och lämningar från senaste istiden. Bra gång
väg runt sjön med ingång från flera håll, bland annat 
från Snorrevägen dit man kommer från Åkeshovs 
Tbanestation eller från Spångavägen/Bromma kyrk
väg. Parkerar med bil gör man bäst vid en liten parke
ring intill Vultejus vägen. Det går inte så bra vid Snorre 
vägen. Informationstavlor om området finns vid 
ingångarna och promenaden tar runt en halvtimme.

Utförliga beskrivningar av naturreservaten finnsunder stockholm.se/bromma/park och natur.
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Information från 
Brf Svartvik  www.brfsvartvik.com • info@brfsvartvik.com

Information från 
Brf Sandvik www.brfsandvik.se • info@brfsandvik.se

Föreningsstämma 2021 – Hur gör vi?
I våra stadgar går det att läsa att vår ordinarie årsstämma ska hållas 
inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. I och med rådande 
läge känns det inte helt enkelt eller rätt att ha en fysisk stämma i maj.  
I och med den tillfälliga lagändringen som gäller fram till 31 december 
2021 som möjliggör ytterligare två sätt att hålla stämman på, nämligen 
en digital stämma helt utan fysisk närvaro och en ren poströstnings
stämma utan närvaro över huvud taget. 
 Styrelsen för Brf Svartvik tog beslut på januarimötet om att årets 
stämma skall hållas via post röstning. Mer information om hur det 
 kommer gå till åter kommer vi med närmare våren. 

Bättre belysning  
nu på gång
I ärendet med att förnya belys
ningen i vårt område har styrelsen 
beställt ny armatur till samtliga 
belysningsstolpar. Dessa kommer 
att monteras så fort vi fått lam
porna levererade. 
 Den nya armaturen har LED 
belysning vilket ger en bättre 
belysning för ett lägre pris samt en 
längre livslängd (50 000 timmar). 
Armaturen har en oval ljus
avskärmning vilket kommer att 
förhindra ovälkommet ljus in mot 
våra lägenheter. Montering plane
ras att komma igång under april 
månad 2021.

Föreningsdag lördagen den 8 maj,  
mellan klockan 10-12.
Våren är här, alla träden börjar vakna efter en tid i ide – då passar vi på 
att bjuda in till en föreningsdag. Kom och umgås med de andra som bor 
längs vår fina gata så hjälps vi åt att pyssla och ordna lite på våra gemen
samma områden samt ge möjlighet för alla att slänga skräp i container 
och välkomna våren!
 När vi känner oss nöjda så kommer vi plocka fram grillen…
Ta med dig arbetshandskarna så träffas vi på gården vid Badviken.
Varmt välkommen!

Renovering  
lekplats Badviken
Arbetet är nu pausat på grund av 
rådande väder. När det kan tas 
upp igen beror på när kylan och 
snön släpper och marken tinar. 
När väl arbetet är i gång är det 
några veckors arbete innan lek
platsen är klar. Planteringen 
 kommer återställs senare i vår.

Gästlägenheten
25% rabatt i vår!
Har inte varit så flitigt använd 
under 2020 på grund av rå
dande läge. Vi erbjuder under 
våren 25% rabatt på hyran för 
de som vill hyra lägenheten.

Skyddande staket 
och fartgupp
I backen mot gården bakom 112
116 är det full fart med barnens 
pulkor i snövädret till barnens stora 
förtjusning. Pulkåkningen går dock 
ibland illa åt häcken som vetter 
mot gården. Därför kommer ett nytt 
skyddande staket att  sättas upp när 
vädret blir varmare. Det kommer 
att ge häcken skydd nästa vinter.  
 Vad gäller markfrågor kommer 
även ett nytt farthinder att  komma 
på plats under våren på infarten 
till samma gård bakom 112116. 
Detta för att öka trafiksäkerheten 
för barn och andra som vistas på 
gården.

Gemensam el
Vid kommande årsstämma i Brf 
Sandvik kommer styrelsen att 
föreslå att stämman fattar besut 
om införande av gemensam el. 
 I infoblad Sandvikaren har 
samtliga boende fått information 
om vad detta innebär, i god tid 
inför stämman. I infobladet finns 
även en sammanställning av ett 
antal frågor och svar om gemen
sam el. 
 Har du som boende i Brf Sand
vik andra frågor kan du kontakta 
styrelsen på info@brfsandvik.se
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Information från 
Brf Tranan www.brftranan.se • styrelsen@brftranan.se 

Pulkor och kälkar  
i cykelrummen
I en del cykelrum svämmar det 
över av kälkor och pulkor. Tro
ligen står en hel del kvar efter att 
man flyttat härifrån eller för att 
barnen vuxit upp. Någon gång 
efter vintersäsongen kommer vi, 
troligen i mars, att göra på 
 samma sätt som vi gjorde med 
överblivna cyklar för ett par år 
sedan, d.v.s. att märka upp och 
rensa ut. Egna pulkor och kälkar 
ska förvaras i eget förråd under 
sommaren. Vi planerar att ordna 
med bättre förvaring i allmänna 
utrymmen att använda under 
nästa vinter.

Torsdagen den 6 maj genomförs 
Tranans ordinarie förenings-
stämma. Styrelsen behöver då 
kompletteras med några med-
lemmar.  Vi i valberedningen 
önskar omgående få kontakt med 
dig som är intresserad av att ta en 
plats i Tranans styrelse.

Styrelsen ansvarar för att våra 
fastigheter sköts och underhålls, 
att ekonomin är i god ordning och 
att medlemmarna löpande infor
meras om läget i föreningen.
 Tranan har avtal med HSB 
Stockholm om fastighetsskötsel, 
ekonomisk förvaltning m.m.
 Arbetet i styrelsen är helt av
görande för att vår boendemiljö är 
högklassig och att föreningens 
ekonomi är stabil och du har 
möjlighet att påverka vårt boende.
 Du behöver ha förmåga att sam
arbeta, informera och fatta beslut. 
Det är bra om du har er farenhet av
fastighetsförvaltning, ekonomi, 
mark och miljö, eller arbete med 
information och medlemskontak
ter. Erfarenheten är inte nödvän
dig, det viktiga är att du har vilja 
och intresse att arbeta för att vårt 
boende skall bli så bra som möjligt! 
 Styrelsearbetet är arvoderat och 
beloppet justeras årligen på basis 

Föreningsstämma torsdagen den 6 maj

av ändringar i inkomstbasbelop
pet samt antal styrelseledamöter. 
Styrelsen fördelar själv arvodet 
mellan ledamöterna baserat på 
arbetsområde och arbetad tid.

Om du är intresserad att delta i 
styrelsearbetet, eller känner till 
någon annan som kan passa, så 
hör av dig till någon av oss i 
Valberedningen. Självklart är du 
välkommen till oss med frågor 
om arbetet i styrelsen, vilken tid 
det tar etc.   

Tveka inte med att höra av dig!

Här är våra kontaktuppgifter
Arne Kågestedt
Sammankallande i 
v alberedningen
Svartviksslingan 84
Telefon 070329 17 88 
minneberg167@bredband.net

Inge Blom
Svartviksslingan 82
Telefon 070605 88 51
inge.blom@@bredband.net

Thomas Kihlberg
Svartviksslingan 94
Telefon 073782 41 05
thomas.kihlberg@bredband.net

Styrelsen diskuterar för när varande 
hur årets Förenings stämma ska 
genom föras. Att hålla en stämma 
där alla medlemmar är på plats 
känns tyvärr i dagsläget omöjligt 
på grund av smittorisken.
 Förra året hölls stämman i 
Badviken med ett fåtal på plats 
och poströstning genomfördes. 
Om årets dagordning inte inne
håller några frågor som kan kräva 

diskussion kommer vi även i år att 
poströsta. Poströst ningsf ormulär 
delas då ut till alla medlemmar 
tillsammans med Årsredovis
ningen. Eventuellt kommer stäm
man att hållas digitalt, så att 
medlemmarna kan delta via dator, 
iPad eller smart telefon.
 Information om hur stämman 
ska genomföras kommer när det 
närmar sig.

Du behövs i  Tranans styrelse!

Nya gungdjur
Grässlänten utanför förskolan 
Minnemus vid Svartviksslingan 
88 – 90 har med tiden blivit 
riktigt sliten och gungdjuren 
likaså. Till våren kommer nya 
gungdjur att sättas upp med en 
gummimatta under, vilken dels 
är mjukare att ramla på, dels 
skyddar gräs mattan.
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Information från 
Brf Tangen www.brftangen.se • styrelsen@brftangen.se

Pågående arbeten  
i Brf Tangen 
• Avslutning av OVK.
• Kontorslokalen Svsl 57 håller på 

att iordningställas för ny hyres
gäst.

• Genomgång och renovering av 
hissarna kommer att ske med 
start i fastigheterna 71, 83 och 
85 under våren 2021.

• Passersystem för portarna ses 
över för att se om det finns ett 
enhetligt system för huvud och 
sekundärport, till en rimlig 
kostnad. 

• Stamspolning kommer att ge
nomföras med filmning av led
ningar för att få fram status. 
Upphandling har påbörjats.

• Markarbeten på gården Svsl 
5971 kommer att inledas för 
justering av sättningar och ska
dor på markytorna samt ny 
placering av regnvatten brunnar.

Nu har vintern kommit och det 
blir därför inga arbeten med vår 
utemiljö förrän till våren. Under 
våren är däremot ett antal arbe
ten redan beställda. Det största 
projektet är att det har konstate
rats sättningar i  marken på 
 gården mellan Svsl 67 och 69, 
särskilt på nedre plan vid trappen 
mot strandpromenaden. Detta är 
något som vi måste åtgärda nu 
och ska enligt planen utföras i 
början av sommaren av HSB Mark. 
 Arbetet på gården kommer 
bl.a. att innebära byte av bärlager 
och ny asfalt och plattor, flytt och 
byte av brunnar, reparation av 
trappan till strandpromenaden 
och en ny cykelparkering. Det är 
alltså ett omfattande arbete som 
kommer att genomföras på 
 gården.
 Andra mindre markarbeten 
som också ska utföras under 
våren är att anlägga ytterligare 
ett cykelställ och en mindre 

Cykelrensning
Styrelsen uppmanar alla boende 
att rensa bort sina trasiga cyklar 
för att bereda plats för nya inför 
våren. Närmaste återvinnings
central ligger intill Bromma flyg
plats, adress Linta gårdsväg 16.

plante ring vid ingången till för
skolan Slingan samt att åtgärda 
trasiga och nedfallna kantstenar. 
Markgruppen tittar dessutom just 
nu på alternativ för en uppfräsch
ning av gården bakom Svsl 8385 
för att göra denna gård trevligare 
för våra boende.

Gungställningen vid Svsl 59
Det har kommit in mycket klago
mål till styrelsen beträffande 
gungställningen framför Svsl 59. 
Gungställningen, som börjar bli 
gammal, har fått anmärkningar 
vid lekplatsbesiktningar. Dessut
om har det blivit en samlingsplats 
för såväl barn som vuxna, vilket 
har stört boende i området. 
 Styrelsen har därför beslutat att 
gungställningen ska tas bort 
under tiden som arbetet på 
 gården pågår. En boendegrupp 
har startats för att ta fram förslag 
till trivsamma uteplatser och lek 
platser inom Brf Tangens område.

Kommande mark arbeten i Brf Tangen

Foto Kerstin Franklin.

Namnbyte
Styrelsens medlemsgrupp  

har bytt namn till  
informationsgrupp.
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De åtgärder som föreningen har vidtagit sedan förra 
året har gett positivt resultat i form av  minskad 
elkonsumtion med det antagandet att el till tvätt
stuga/or är relativ konstanta. I Brf Tangen finns det 
totalt 7 st mätpunkter för elleverans. Diagrammet 
nedan visar tillförda elen under 2019 och 2020. 

Den totala elförbrukningen 2020 uppgick till 316 MWh
jämfört med året innan, 2019, som låg på 376 MWh. 
Detta ger en minskning på 55 MWh (ca 15%). Som 
framgår av diagrammet är det S 71 som procentuellt 
står för största minskningen (31%). 

Placera inte barnvagnar, rolla torer, cyklar, pulkor, 
snowracer m.m i trapphuset. Vid brand  måste det 
 finnas fri in- och utgång till lägenheterna, ref Myndig-
heten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Elkostnader/besparing 
Med hjälp av underlag från fakturor har elnätskost
naden för resp. mätpunkt tagits fram. För elhandel 
har föreningen ett fastpris tom 20210930 som 
ligger på 603,75 kr/MWh. Den totala kostnaden för 
2020 hamnar på ca 524.000 kr inkl. moms för 
samtliga mätpunkter. Minskningen på 55 MWh 
jämfört med 2019 är i kronor värd ca. 73.000 kr 
inkl. moms. Diagrammet nedan visar fördelning på 
kostnadsminskning per mätpunkt. Denna minsk
ning består i huvudsak av tre poster: elhandel, 
energis katt samt elöverföring.

Elförbrukning och elkostnader Brf Tangen

För att förebygga skada vid eventuell brand har sty
relsen under december och januari vid tagit åt gärder 
genom att dela ut nya brandvarnare till varje lägenhet 
och installerat brandsläckare i varje entré. I de flesta 
trapphus är brandsläckaren placerad i tvätt stugan 
med skylt på utsidan av dörren. I entréerna 69, 73 och 
75 sitter brandsläckarna i entréerna då tvättstugan är 
placerad en trappa ned.

Tre vanliga orsaker till brand i hemmet är: 
– Spisen: Spisen har orsakat många bränder i hem

met på grund av att den har lämnats på och glömts 
bort. Håll uppsikt när spisen är på och lämna den 
inte obevakad.

– Elbrand: Visste du att en laddare som är ansluten 
till ett el uttag har en strömspänning även när den 
inte används? Ta ur laddare när de inte används. 
Annars finns risk för elbrand. 

– Rökning: Rökning är en vanligt förekommande 
orsak till brand i huset. Släck cigaretter och töm 
askfat. En liten gnista kan orsaka att en brand 
uppstår.

Brandrisk
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K A L E N D E R
Sa = Brf Sandvik Sv = Brf Svartvik  
Ta = Brf Tangen Tr = Brf Tranan 
Ms = Minnebergs samfällighet Öv = Övrigt

Ms

Tr

Tr

Felanmälan
Via telefon: 010-442 11 00 
Via internet:  
felanmalan.hsb.se

Sv

Ta

Sa

Sv

Ta

Ta

Sv

Tr

8 mars 
Styrelsemöte, Brf Sandvik
9 mars 
Styrelsemöte, Brf Tangen
22 mars 
Styrelsemöte, Brf Svartvik
24 mars 
Styrelsemöte, Brf Tranan
12 april 
Styrelsemöte, Brf Sandvik 
13 april 
Styrelsemöte, Brf Tangen
26 april 
Styrelsemöte, Brf Svartvik
28 april 
Styrelsemöte, Brf Tranan
28 april 
Årsstämma, Brf Sandvik
6 maj 
Årsstämma, Brf Tranan
8 maj 
Föreningsdag, Brf Svartvik
18 maj 
Årsstämma, Brf Tangen
20 maj 
Årsstämma, Brf Svartvik
31 maj 
Styrelsemöte, Brf Sandvik 
2 juni 
Årsstämma, Samfälligheten

Sa

Sa

Sa

Sv

Foto Jonas Sohlberg.

Foto Jonas Sohlberg.

Foto Jonas Sohlberg.

Foto Kerstin Franklin.

Foto Kerstin Franklin.

Foto Ulf Mazur.

Vinter i
Minneberg


