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Styrelsebrev    v 04  2021 
Under styrelsemötet i januari behandlade vi som vanligt ett antal olika frågor. Här kommer ett 
axplock av de punkter som behandlades. 

• Stambytet  
Stambytet har startat i D-huset och flera av våra lokaler kommer att påverkas.  
Gym kommer att vara avstängt under perioden 12/4 – 14/6. Dessutom är Sockertoppen 
avstängd 8/2 - 21/3, en pump kommer att placeras i lokalen. 
För Brofester gäller att lokalen kommer att vara avstängd 27/9 – 26/11.  
 

• Årsstämma 
Preliminärt kommer föreningsstämman att hållas 27/5 eller 1/6. Pga av pandemin är det för 
närvarande omöjligt att ange hur vi kan genomföra mötet eller på vilken plats. Vi följer 
gällande restriktioner från FHM och återkommer med information så snart vi vet mera.  
 

• Motioner till stämman  
Motioner ska vara inlämnade senast 28/2 2021. Motionerna skickas till 
motioner@brftanto.se eller lämnas på förvaltningskontoret. 

• Motioner från 2020 
Det har pga pandemin inte varit möjligt att genomföra någon extrastämma för att behandla 
motionerna från 2020. Vi ser i dagsläget inte heller någon möjlighet att genomföra något 
extra möte under våren. Därför kommer motionerna från 2020 att behandlas i samband med 
stämman 2021. 

• Buss 55 
Om ni, liksom vi, är missnöjda med förändringarna för buss 55 uppmanar vi er att hjälpa till 
att protestera genom att skriva på de protestlistor som finns digital och nu även på 
anslagstavlorna i våra trapphus, skriv på senast 10/2. 

• Info  
På vår websida www.brftanto.se finns förutom bokning av tvättstugor, bastu, gästlägenheter 
också en länk till felanmälning för olika ärenden. När den används registreras ärendet, den 
som anmält får återkoppling när det är klart och förvaltningen får statistik på omfattning och 
typ av ärenden, vilket är viktigt för att kunna ge en så bra service som möjligt. Sen finns även 
annan info för att underlätta för oss som bor i Brf Tanto t ex kring andrahandsuthyrning, 
renovering och när man får borra. Dessutom tips hur man som boende kan göra för att 
förhindra inbrott. 

 

Med vänlig hälsning  

Styrelsen Brf Tanto 

 


