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Information från styrelsen Brf 
Tangen – mars 2023 
 

Informationsmöte om gemensam el kommer att skjutas upp 
till ett senare tillfälle  
Det planerade informationsmötet om möjligheten att införa 
gemensam el kommer att skjutas upp till ett senare tillfälle.  
Styrelsen återkommer med mer information inom kort om nytt 
datum. 
 
Förtydligande av regler för föreningens tvättstugor  
Eftersom boende endast har tagg och kod till den port man bor i 
gäller detsamma för tvättstugorna, d.v.s. man har endast 
tillgång till tvättstugan i den port man bor i.  
Boende har även tillgång till grovtvättstuga (för tvätt av mattor 
och annan tung tvätt) enligt följande: 

• För boende i port 51 - 71 finns grovtvättstuga i port 63. 

• För boende i port 73 - 87 finns grovtvättstuga i port 75. 
 
För mer information om tvättstugorna se information på 
föreningens webbplats: 
https://www.hsb.se/stockholm/brf/tangen/service/tvattstugor/ 
 
Vill du bli husvärd för port 77?  
Brf Tangen har sedan länge en tradition av att ha en husvärd i 
varje port. Husvärdarna är en viktig länk mellan styrelsen och 
medlemmarna då de har god kunskap om de lokala 
förhållandena i respektive hus. Speciellt för nyinflyttade kan 
husvärden spela en viktig roll genom att hälsa välkommen och 
vara till hands för frågor.  
Vi söker nu en ny husvärd för port 77. Hör av dig till 
styrelsen@brftangen.se om du är intresserad eller om du har 
några frågor kring uppdraget.  
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Information från styrelsen Brf 
Tangen – mars 2023 (sida 2) 
 
Åtgärd av läckage från takluckor 
Föreningen hade ett par fall av läckage från takluckorna i ett par 
portar i början av mars. Detta i samband med ett större snöfall. 
Åtgärd av läckaget är pågående. 
 
Ändrade öppettider i Panncentralen 
Fr.o.m. 7 mars har Panncentralen ändrade öppettider. 
Fastighetsskötarna i Panncentralen har numera telefon- och 
expeditionstid på tisdagar och torsdagar kl. 07.15 - 08.00 samt 
torsdagar (ej juni-aug) 17.00 - 18.00. Fastighetsskötarna nås 
under dessa tider på telefonnummer 010-442 11 00. 
 
Detta och tidigare informationsblad finns att läsa på 
föreningens webbplats 
Detta och tidigare informationsblad finns tillgängliga på 
föreningens webbplats att ladda ner. Du hittar dessa under 
fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten” på 
föreningens webbplats: 
https://www.hsb.se/stockholm/brf/tangen/  
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