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Styrelsebrev    v 44  2020 
 

Under styrelsemötet i oktober behandlade vi som vanligt en mäng olika frågor. Här kommer ett 
axplock av de punkter som behandlades. 
 

• Gym och riskgrupper 
Pandemin fortsätter tyvärr och personer i riskgruppen har varit rädda för att besöka gymmet. 
För att underlätta, försöker vi nu reservera tiden 9-12 på vardagar, för personer ur 
riskgruppen. Vi ber er övriga att respektera det. 
 

• Stambytet o badrumsrenovering  
Stambytet i C-huset fortsätter och nu pågår arbete i de sista lägenheterna. Stambytet i D-
huset startar i januari och visst förberedelsearbete kommer att ske redan i december. Pga. 
pandemin kan vi inte genomföra några trapphusmöten, utan informationen delas ut skriftligt. 
BMG ber därför alla i Hus D att noga läsa det material som delats ut. 
 

• Städpatrullen 
Vår förvaltare, Bert Hedström, har haft möte med vårt städbolag för att följa upp hur 
städningen sköts. Har ni synpunkter på städningen maila till kansli@brftanto.se.  
Uppföljningsmöten kommer i fortsättningen att hållas kvartalsvis.  
 

• Hissrenoveringar 
Arbetet med att byta ut styrsystemen i trasiga hissar fortsätter. Hissen på F18 är klar, och 
hissarna på T41 är snart klara. Vi har beställt ombyggnad av båda hissarna på T63 för att inte 
riskera stopp i båda hissarna. T 63 har varit extra drabbat av stopp i lilla hissen. 
 

• Takrenovering o solceller 
Renoveringen av taket på hus B är klart. För de övriga husen gäller att ”taksäkerhet” dvs 
räcken och stegar, måste monteras innan vinter kommer. Styrelsen utreder också 
möjligheten att under nästa år installera solceller på taken. 
 

• Buss 55 
Enligt information från SL kan buss 55 komma att ändra sträckning vid tidtabellsbytet 13/12. 
Styrelsen framförde synpunkter i maj och har nu följt upp frågan. Det svar vi fått är att just nu 
är det enbart nya hållplatslägen vis Slussen som gäller.  

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Brf Tanto 

 


