
 

                            Efterlängtat återöppnande. 

         Äntligen kan vi träffas igen – välkommen ut! 

Förhindrande av inbrott- tyvärr 
ständigt aktuellt! 

Nyckelbrickor till garage och hyrda 

cykelrum i Hus C har nu fått utbytt 
behörighet. Det är viktigt att borttappade 
nyckelbrickor omgående anmäls till 
kansliet, så att de kan stängas av. Vi vill 
inte att nyckelbrickor kommer på vift och 
hamnar i orätta händer! (Läs mer på sid 4) 

Vi har tidigare efterlyst intresserade och 

engagerade boende i Tanto, som vill delta 
i grannsamverkan tillsammans med 
polisen. Vi behöver många fler! Anmäl till 
styrelse@brftanto.se 

Skalskyddet - De två gårdsentréerna i Hus 

B har fått ett förbättrat skydd, 
gårdsentréer i Hus E kommer också att 
åtgärdas på samma sätt. 
Kortläsare som saboterats byts efter hand 
ut till vandalsäkra.  

Styrelsen kommer tillsammans med 

förvaltningen att ta nya tag när det gäller 
den övergripande säkerheten bl a 
möjligheter till kameraövervakning i 
garaget. På www.brftanto.se finns tips på 
inbrottsskydd av den egna bostaden. 
Läs mer på sid 4 
 
 

                      

 

 
Våra projekt 

Hissar i Hus B och E byggs om som vi 

tidigare aviserat i Tantonytt och på 
websidan. Tyvärr har vår entreprenör  
aviserat allt för sent till berörda portar, 
vilket naturligtvis orsakat bekymmer för 
flera boende. All info kommer hädanefter 
att aviseras via vår förvaltning. 

Preliminär tidsplan: 
Sockerbruksgränd 18 v36 - v38 
S14                                v44 - v46  
S16                                v46 - v48 
Flintbacken 16             v38 - v40  
F14                                 v41 - v43  
F26                                 v41 - v43  
F24                                 v44 - v46  
F28                                 v46 - v48 

Fasadrenoveringen pågår för fullt i Hus B, 

tidplanen innebär färdigställande under 
hösten. Samordning sker med 
tillgänglighet för Tanto School, därför kan 
det ibland uppfattas som underlig flytt av 
plattformar. Skadorna på katthyllorna har 
också varit mer omfattande än tidigare.  
De(t) sista på Hus E åtgärdas under  
v 44 (Waldorfs skollov) med hjälp av 
skylift. 

 
Dubbelarbete på och vid B-huset 
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Solceller har nu monterats på våra tak och 

anläggningen är på väg att driftsättas. Det 
innebär att vi kan få tillgång till ca 15% av 
vår fastighetsel, ett ytterligare steg i 
föreningens miljöarbete. 

Mer Energibesparing - Styrelsen fortsätter 

arbetet med att förbättra miljön och 
sänka föreningens kostnader. Vi har 
påbörjat en utredning kring 
frånluftsvärmepumpar. Förstudien 
indikerar att det är en mycket lönsam 
investering som både sänker föreningens 
kostnader och minskar föreningens 
miljöpåverkan 

Miljöcertifiering 

Styrelse och förvaltning kommer under 
hösten också att tillsammans med HSB 
analysera om Brf Tanto kan 
miljöcertifieras enligt kriteriet för 
befintliga bostäder enligt Sweden Green 
Building Council. 

Stambytet med renovering av alla badrum 

är nu på upploppet även i Hus D, allt är 
avslutat i december. Då är vi äntligen klara 
med föreningens mest omfattande 
projekt både i tid och i investering! 

Spolknapp på nya wc. Det verkar variera 

lite hur trög spolningen är. Den som har 
problem ska anmäla det till Kansliet så får 
de undersöka, tillsammans med BMG, om 
det är något fel. Det finns också en 

alternativ spolknapp som kan monteras 
vid behov till självkostnad. 

Fett kan orsaka stopp! Häll inte ut fett i 

köksavloppet, det fastnar i våra nya 
stammar! Torka ur ordentligt med papper 
innan du diskar eller samla upp fettet i en 
flaska som kan lämnas till återvinning. 
Särskilt viktigt om du friterar mycket… 

Renoveringen av gården vid  

B -huset pågår för fullt och beräknas klart 
under slutet av november, allt beror på 
väderleken förstås. Asfaltsarbeten kan 
komma att utföras under våren, gäller 
också viss plantering. 

Cykelgruppen har sammanställt en enkät, 

som kommer att skickas ut till våra 
boende. Styrelse och förvaltning behöver 
få ett bättre underlag till mängd cyklar 
och hur de används för att utnyttja våra 
utrymmen inomhus/utomhus på ett 
effektivare sätt, främst för aktiva cyklister. 

 

Påminnelse! 
I våra sopnedkast kan vi bara 
slänga väl hopknutna soppåsar 

med hushållssopor! Slänger man lösa 
papper eller plastpåsar så blåser de upp 
och fastnar i fläkten uppe vid taket, den 
som ser till att sopröret ventileras. Det 
medför mycket dyra reparationer för 
föreningen, förutom att det uppstår dålig 
lukt. Tänk alltså på att knyta ihop 
soppåsen ordentligt! 

Peab tar över! 

Föreningen har under ca 20 år skött om 
parkmarken mellan våra hus och fått en 
mindre ersättning av staden. Från och 
med 1/10 kommer i stället Peab att ta 
över den skötseln, då de har ramavtal 
med staden.  

 



Vi kommer troligen att kunna sköta om 

mindre planteringar, som vi har 
iordningställt och som idag ligger på 
parkmarken. All gräsklippning och 
snöröjning på parkmarken kommer att 
skötas av Peab.  
Vi sköter fortsättningsvis om det som är 
vår tomtmark dvs entréer, parkeringar 
och gårdar. 

Veteranerna träffas igen! 

Kära veteraner i förskingringen! Klubbens 

normala verksamhet har ju tyvärr legat i 

träda under pandemin.  

Vi har dock kommit igång försiktigt 

utomhus med boule med färre deltagare 

än vanligt och på sistone haft samkväm 

med räkmacka under iakttagande av 

försiktighet. Framöver finns många 

planerade evenemang när 

förhoppningsvis situationen ljusnar.  

I övrigt vill vi framhålla 

Trygghetsringningen som fungerar som 

vanligt under pandemin och som 

uppskattas av sina ringare och av anhöriga 

till dem som ringer. 

Kontakta gärna Bengt Jakobson  

073–7832647, Maria Andersson 070-

6309565 eller Trygghetsringens 

telefonsvarare 08-6686576 så får du veta 

mer. 

Med hopp om en ljusnande framtid! 

Veteranklubben  

 

Säg hej till dina nya grannar! 

Yara Anttila och Kettil Johansson  

flyttade in på Flintbacken 28 i juni 

Isac Coucher F6 juni 

Karl Hellgren F4 juni 

Ingela Bergman och Roger Karlsson  

F16 juni 

 

Tobias Leidefors och Ylva Lidblom  

F4 augusti 

Adrian Pontvik Zvejnichs F6 juni 

Victoria Mills och Avinash Sarapali 

flyttade in på Tantogatan 67  i augusti 

Adina Tolstoy F2 sept 

Olov Jaakonantti F2 sept 

 

55.an – SL har lyssnat på 

opinionen, i alla fall något.. 

Vi lyckades förhindra de ursprungliga 

planerna om indragen kvällstrafik till 

Tanto. Nu kan vi komma hem  

kl. 23.50 (från Slussen 23:38) respektive 

lämna Tanto kl. 23.58 alla veckans sju 

dagar! 

Tack alla som engagerade sig i frågan för 

sig själva och alla andra. 

 
55:ans hållplats på Katarinavägen. 

Om vi vill åka buss ner på sta´n är dock 

försämringen kvar;  

För att byta till t ex 2:an är vi tvungna att 

åka halvvägs upp, mot östra Södermalm, 

på Katarinavägen för att sen korsa 

densamma gåendes och sedan gå tillbaka 

till 2:ans hållplats vid Katarinahissen.  

Vi får hoppas och utgå ifrån(?) att det 

endast är en tillfällig nödlösning under 

tiden som Slussen-ombyggnaden fortgår.  

Kan du tänka dig två byten på vägen så 

byter du istället till 57:an på väg mot 

Slussen och byter till 2:an på Skeppsbron. 
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”Kinesiska muren”… 

Apropå engagemang – du kanske följt 

reportagen i medierna om misskötta och 

kapade bostadsrättsföreningar på sistone. 

HSB Brf Tanto är en gammal förening, som 

inte kan kapas på det viset.  

Det är däremot viktigt att om man är 

intresserad av sitt boende i föreningen att 

delta på årsstämmor och utöva sin 

rösträtt. Motioner till årsstämman tas 

emot hela året, sista dagen är sista 

februari inför nästa stämma. Skrivelser till 

styrelsen besvaras däremot efter varje 

styrelsemöte. 

Facebook… 

Att vara med på Facebook eller andra 

sociala medier är absolut inget "måste" 

men kan vara en viktig nyhetsförmedlare, 

inte minst i det lilla lokalsamhället som  

t ex brf Tanto utgör.  

Följande fb-nyhet utgör delvis bakgrunden 

till de skärpta reglerna avseende våra 

behörigheter till garage och cykelrum.  

En av våra boende har 

nyligen berättat om 

hur han en natt i 

augusti, på bar 

gärning, konfronterade och filmade(!!)ett 

par maskerade män i cykelburen inne i C-

husets garage. De höll på att med 

vinkelslip bryta upp den boendes cykel. 

Det slutade med att männen tog 

mobilen/kameran, hotade och skrämde 

iväg ägaren. 

Visst blir man både arg (det finns starkare 

ord) och ledsen på buset och, inte minst, 

det betydligt råare klimatet och bristen på 

respekt för liv o annans egendom. 

Men med den vetskapen är det inte 

alldeles självklart att själv gripa in.  

Även om polisen inte kommer omedelbart 

är det ändå mer hälsosamt att invänta 

dess ankomst... Visst kan man förstå den 

omedelbara reaktionen men är inte något 

som kan rekommenderas. 

Det finns andra, mindre riskfyllda, saker vi 

kan göra för att förhindra obehöriga att ta 

sig in i portar o garage. 

Det enklaste är förstås att se till att porten 

går i lås respektive att inte lämna 

garageporten utom synhåll förrän den är 

stängd (=lampan slutat blinka).  

Sjuka träd 
Trafikverket måste ta ned två stora träd med 

almsjuka på slänten vid spåret, det sker från 

spårsidan och beräknas ske i mitten av 

oktober. 

 

Positiva nyheter finns! 

Pandemirestriktionerna har 

släppt och det betyder att vi 

kan träffas igen om vi är 

vaccinerade och/eller har 

antikroppar.  

* Gymmet är öppet, likaså Sockertoppen. 

däremot har Brofestet stängt p g a pågående 

stambyte.  

 

        Ta det ändå fortsatt försiktigt,  

                 så du håller dig frisk! 

 

 

Nygamla Öppet- & telefontider på kontoret 

Besök och telefontider: Måndag - fredag 8.00 – 12.00, onsdagar 17-19  

Telefon 08 669 45 51 e-post: kansli@brftanto.se                                                                                                                                            

Maskinisterna: 08 669 61 03 Störningsjour: 08 568 214 00 

Felanmälan gör du på hemsidan(brftanto.se) under fliken service>felanmälan 

Ansvarig utgivare: Inger Lindberg Bruce.  

Redaktör: Peder Björk, tantonytt@brftanto.se, upplaga ca 850 ex. 
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