
 
 

  1 

 

Information från styrelsen Brf 
Tangen – januari 2023 
 

Årets föreningsstämma äger rum den 16 maj 
Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdag den 16 maj 
2023. Mer information inför stämman kommer senare i vår. 
 
Informationsmöte under våren och omröstning om gemensam 
el på föreningsstämma 
Styrelsen planerar att anordna ett informationsmöte om möjligheten 
att införa gemensam el inom föreningen under våren 2023. Planen 
är att det därefter ska finnas ett färdigt förslag att rösta om under 
föreningsstämman. Mer information om datum för informationsmötet 
kommer under vintern/våren 2023. 
 
Motioner till föreningsstämma 2023 
Enligt föreningens stadgar ska motioner inkomma till styrelsen 
senast 28 februari. Om du vill lämna in en motion till 
föreningsstämman 2023 så kan du göra detta genom att skicka ett 
mejl till styrelsens e-postadress styrelsen@brftangen.se eller lämna 
motionen i styrelsens postlåda (på Svartviksslingan 57).  
 
För att medlemmarna ska kunna ta ställning till förslaget behöver 
motionen innehålla några delar såsom: 

• Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar 
om. 

• Skriv vad ärendet handlar om. Lite bakgrundsfakta och 
problemformulering.  

• Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker 
att årsstämman ska ta. Detta gärna i form av en 
beslutformulering, dvs. en att-sats som stämman kan rösta för 
eller emot. 

• Skriv ditt namn, adress och samt datum. 
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Stockholm stad har beslutat att förskolan i Svartviksslingan 53 
ska upphöra fr.o.m. hösten 2023 
Stockholm stad/Bromma stadsdelsförvaltning har sagt upp 
hyresavtalet för Svartviksslingan 53. Hyresavtalet utgår den 30 
september 2023. Stockholm stad/Bromma stadsdelsförvaltning 
uppger att de kommunala förskolorna i Minneberg under en längre 
tid har haft ett sviktande barnunderlag och att underlaget därmed 
inte är tillräckligt för att driva vidare alla tre förskolor som ligger på 
Svartviksslingan. De planerar för att verksamheten på 
Svartviksslingan 53 ska upphöra den 31 augusti 2023. 
      Föreningen behöver därför planera för hur vi vill använda 
lokalerna efter hyresavtalets utgång. Styrelsen har därför beslutat 
att inleda en förstudie för hur vi kan utnyttja lokalerna efter 
hyresavtalets utgång.  
 
Samfälligheten har en ny webbplats 
Gå in och ta en titt på samfällighetens nya webbplats på 
https://www.hsb.se/stockholm/brf/minnebergs-sam/  
 
Informationsblad läggs ut på föreningens webbplats 
Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga på 
föreningens webbplats att ladda ner. Du hittar dessa under fliken 
”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten” på webbplatsen 
https://www.hsb.se/stockholm/brf/tangen/  
 
Portkoderna fungerar numera inte mellan kl 22-07 och 
portkoderna byttes ut vid årsskiftet  
Som styrelsen tidigare informerat om fungerar portkoderna numera 
inte mellan kl. 22-07. Koderna ändrades även vid årsskiftet. 
Samtliga lägenheter fick en lapp med respektive ports nya kod i 
brevinkastet under december månad.  
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