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Information från styrelsen Brf 
Tangen – februari 2023 
 

Informationsmöte om gemensam el den 27 mars  
och omröstning om gemensam el på föreningsstämma 
Styrelsen kommer att anordna ett informationsmöte om 
möjligheten att införa gemensam el inom föreningen den 27 
mars. Planen är att det därefter ska finnas ett färdigt förslag att 
rösta om under föreningsstämman. Mer information om mötet 
kommer i en separat kallelse. 
 
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. 
Enligt föreningens stadgar ska motioner inkomma till styrelsen 
senast 28 februari. 
 
Ändrade öppettider i Panncentralen 
Fr.o.m. 7 mars har Panncentralen ändrade öppettider. Då 
kommer Fastighetsskötarna i Panncentralen ha telefon- och 
expeditionstid på tisdagar och torsdagar kl. 07.15 - 08.00 samt 
torsdagar (ej juni-aug) 17.00 - 18.00. Fastighetsskötarna nås 
under dessa tider på telefonnummer 010-442 11 00. 
 
Brytskydd i förrådsdörrar 
Styrelsen kommer att se över möjligheten att installera 
brytskydd i förrådsdörrarna. Detta görs för att minska risken för 
inbrott till förråden.  
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Information från styrelsen Brf 
Tangen – februari 2023 (sida 2) 
 

Grannsamverkan i Minneberg 
Det finns ett stort engagemang för vår närmiljö i vår förening 
och i samfälligheten och fler grannsamverkansskyltar kommer 
att sättas upp inom samfälligheten. Grannsamverkan går ut på 
att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars 
bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i 
bostadsområdet. Syftet är att minska risken för brottslighet och 
öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. 
 
Räntekostnaderna ökar för föreningens lån  
Som alla säkert är medvetna om stiger räntekostnaderna för 
föreningens lån allt eftersom bindningstiden för gamla lån löper 
ut. Vi hoppas därför att ni har förståelse för att styrelsen under 
2023 kommer att noga behöva överväga vilka eventuella nya 
investeringar som kan göras under året. Självklart kommer 
föreningen dock att genomföra allt löpande underhåll som 
planerat.  
 
Styrelsen fortsätter planeringen för hur lokalerna i 
förskolan Svartviksslingan 53 ska utnyttjas 
Som styrelsen tidigare har berättat om har Stockholm 
stad/Bromma stadsdelsförvaltning sagt upp hyresavtalet för 
förskolan Svartviksslingan 53. Styrelsen har därför påbörjat en 
förstudie för hur vi kan utnyttja lokalerna efter hyresavtalets 
utgång.  
 
Detta och tidigare informationsblad finns att läsa på 
föreningens webbplats 
Detta och tidigare informationsblad finns tillgängliga på 
föreningens webbplats att ladda ner. Du hittar dessa under 
fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten” på 
föreningen webbplats https://www.hsb.se/stockholm/brf/tangen/  
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