
 

 

Confidential 

Telefon och e-postlista, bilaga till brf Tangens A-Ö, 

gäller år 2020 - tills vidare 
  med reservation för eventuella ändringar. 

 

Tangens styrelsemedlemmars namn 
finns anslaget i portentrén. 

Kontakta Tangens styrelse via; 

Hemsida: www.hsb.se/stockholm/tangen 

e-mail:  styrelsen@brftangen.se  

Brev: Svartviksslingan 59, 167 38 Bromma 

Brevlåda: Brev kan lämnas till styrelsen i 
brevlåda utanför porten till 
Svartviksslingan 59 

Husvärd*, vem som är husvård i din port 
framgår av informationsblad i portentrén. 

 

Panncentralen 

Panncentralen har samma telefonnummer 
som HSB felanmälan, 010-442 11 00. 

Öppettider; vardagar 07:30 – 08.00, 
torsdagar 17.00 – 18.00 (ej under juni-
augusti) 

Hos panncentralen kan du t.ex. 

 hämta och omprogrammera taggar 
 anmäla det telefonnummer som du 

vill knyta till porttelefonen 
 beställa en cylinder till 

bokningstavlan i tvättstugan (om 
den saknas). 

 hyra en slagborrmaskin 
 köpa nya filter till ventilerna 

ovanför fönstren och i badrum 
 få information och hjälp med små 

och stora reparationsjobb och 
installationer 

Mer information om arbeten och priser 
finns på Tangens hemsida. 

 

HSB Servicecenter 

Telefon: 010 442 11 00 

Öppettider: vardagar 07.00 – 17.30 

e-mail: servicecenter.stockholm@hsb.se 

Hos HSB Servicecenter får du råd och 
hjälp med olika typer av ärenden t.ex. 

 felanmälan 
 försäljning av bostadsrätt 
 pantsättning av bostadsrätt 
 andrahandsuthyrning 
 garage och p-platser 
 medlemskap 

Fastighetsjour 

Telefon: 08-695 00 00 

Ring fastighetsjour vid akuta ärenden på 
tider HSB Servicecenter inte har öppet. 

 

Förvaltare 

Namn, telefonnummer och e-post till 
förvaltare finns anslaget på anslagstavlan i 
portentrén.  

Förvaltaren kan nås hos Panncentralen 
onsdagar kl. 9.00 till 11.00 (ej mitten av 
juni till mitten av augusti). 

 

Förskolor i Minneberg 

 Arken, Svartviksslingan 47 

Telefon 08-508 069 79 

 Minnemalen, Svartviksslingan 13 

Telefon 08-80 16 06 

Drivs som ett föräldrakooperativ. 

 Minne mus, Svartviksslingan 88 

Telefon 08-26 36 55 

Montessoriförskola 

 Slingan, Svartviksslingan 53 

Telefon 08-508 068 70 

 Tangen, Svartviksslingan 89 

Telefon 08-508 068 75 

 

 



 

 

Confidential 

Övrigt 

Akut larm till Polisen telefon 112 

För övriga ärenden som gäller 
polisanmälan, tips och upplysningar 
telefon 114 14. Polisen svarar dygnet runt.  

 Anticimex 

Telefon 075-245 10 00 

Hemsida www.anticimex.com 

Kontaktas vid problem med ohyra 

 Comhem 

Telefon 0771-182 275 

Hemsida www.comhem.se 

Kabel-TV 

 Corepark AB  

Telefon 08-650 02 15 

Hemsida www.corepark.se 

För frågor om parkering i området. 

 Folksam 

Telefon 0771 950 950 

Hemsida www.folksam.se 

För frågor om t.ex. bostadsrättstillägg 

 Garage-ansvarig i Minneberg 

garage@minneberg.com 

Ej frågor om garageplatser, då kontaktas 
HSB Servicecenter. 

 Hissoperatör 

Stockholm hiss och el-teknik 

Telefon 08-449 89 89 

 Telenor 

Telefon 020 222 222 

Mail privat@telenor.se 

Hemsida www.telenor.se 

Internetaccess, telefoni, digital-TV 

 Återvinningscentral 

Telefon 08-522 120 00 

Hemsida www.stockholm.se/avc 

Adress Linta Gårdsväg 16 (intill Bromma 
flygplats, infart från Kvarnbacksvägen). 

 

 

Öppettider: 

Måndag – torsdag kl. 10.00 – 20.00 

Fredag – söndag kl. 09.00 – 17.00 

(med reservation för ändringar och 
öppethållanden under röda dagar). 

Här lämnas t.ex. byggavfall, vitvaror, 
batterier, farligt eller skrymmande avfall.  

 

Samfällighetsföreningen 

Hemsida www.minneberg.com 

E-post: info@minneberg.com 

postadress Svartviksslingan 59 

167 38 Bromma 

Styrelsen i Minnebergs 
Samfällighetsförening består av 
styrelsemedlemmar från Brf Sandvik, 
Svartvik, Tangen och Tranan. Aktuell 
styrelsesammansättning framgår i 
tidningen Minnebergsbladet. 

 

*Vill du ha hjälp av din husvärd? 

Vem som är husvärd i respektive 
portuppgång framgår av meddelande på 
anslagstavlan i portentrén. De kan hjälpa 
till med frågor angående t.ex. tvättstuga 
eller trapphus. Husvärden är en viktig länk 
mellan de boende och styrelsen. 

 

 

 

 


