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Foto: Yvonne Eurenius 

Trevlig sommar önskar styrelsen
Under sommaren håller styrelsen stängt från och med måndag 3 juli.  

Måndag 14 augusti öppnar vi på nytt på Hjortronvägen 81 kl 18:30-19:00. 
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Föreningar       

TIBBLE SENIORKLUBB 

Hallonvägen 32 

Ordf: Karin Nyström  Ha 90 

     Tel. 581 704 94 

tibble.pensionarsklubben@bredband.net 

 TIBBLE VÄVSTUGA 

Hjortronvägen 21 

Ordf: Siv Rönnholm Ha 86 

     Tel. 073-758 79 74 

TIBBLE SNICKARKLUBB 

Hjortronvägen 95 

Ordf: Lennart Johannesson 

     Tel. 581 716 07 

 

 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB 

 

Ordf: Roy Westin               Tel. 581 707 41 

      

TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

Mullbärsstigen 31 

Ordf: Siv Nilsson 

     Tel. 0734-303 740 

 

 VALBEREDNINGEN 

Folke Holtz Sammankallande. Rö 13   

                                         Tel:  072-151 17 21 

Gudrun Stenberg       Rö 23 Tel:  070-318 43 70 

Birgitta Alatalo          Hj  49 Tel:  070-202 64 26 

   

Lokalutlånare    Gårdsvärdar: 

Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: 

Jenny Börlin Andersson Ha 98 

     Tel. 073-646 54 82 

 Sökes, är du intresserad så hör av dig till: 

Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till 

Åsa Lovén                   tel: 070-331 10 91  

Nås lättas Måndag - torsdag mellan kl:19.00-21.00   

www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble 

Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. 

Aktuella adresser och telefonnummer 

Bostadsrättsföreningen Tibble 

Styrelsen       

Hjortronvägen 81  Tel. 581 741 81  tibble@bredband.net  

Ordf:  Lennart Johannesson            Ha   82 

Vice ordf: Johan Grip                         Ha 104 

Tel: 581 716 07 

 

Sekr:         Karl-Axel Jonsson                Ha   48 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten           

Vice sekr:   Peter Asmund                      Rö   23 Ledamot: Sabine Bernhardtz                          Rö    9  

Ledamot:    Fredrik Gülich                     Ha   82 Ledamot: Felix Bordon Matas                         Ha 72 

Ledamot:    Åsa Lovén                           Rö   49  

Ledamot:    Jan Lemar                           Ha  72                            

Representanter för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri mån-

dag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. 
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Redaktion: 

Yvonne Eurenius    

 

 

 

Hallonvägen. 82 

 

 

  

Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på  

Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via  

e-postadress: runskriften@bredband.net 
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Lennart Johannesson 

Ordförande 

Karl-Axel Jonsson 

Sekreterare 

Ansvarsområden: 

Övergripande ansvar över 

förvaltning, ekonomi,  

fastighet och markskötsel, 

störningsärenden, kontakt-

person på lokaföreningen, 

grannsamverkan. Kontakt-

person Gårdsvärdarna. 

Ansvarsområden: 

Kontraktskrivning, utbyggnation-

er/balkonger samt inglasning av 

balkonger (boende). 

Fastighet: portar/balkonger/

fasader/städning/SBA-

besiktning. 

Drift: värme/vatten/el mm. 

Ansvarsområden: 

Möten, dokumentation, 

inkomna brev och mail. 

Tillskrivningar boende.  

Åsa Lovén 

Ledamot 

Ansvarsområden: 

Besiktning av utbyggnationer/

balkonger samt inglasning av bal-

konger (boende).  

Utveckling av grönområden. Genom-

gång och uppföljning av mark- och 

trädplan, utemiljö och boenderegler.  

Johan Grip 

Vice ordförande 

Ansvarsområden: 

Kontraktskrivning utbyggnation-

er/balkonger samt inglasning av 

balkonger (boende). 

Fastighet: portar/balkonger/

fasader/städning/SBA-

besiktning) 

Drift: värme/vatten/el mm. 

Ansvarsområden: 

Ekonomiansvarig.  

IT-ansvarig. Upphandlingar. 

Ekonomi- finansförvaltning  

och kredithantering 

Avtalsansvarig. 

Styrelsens ledamöter 

Fredrik Gülich 

Ledamot 

Jan Lemar 

Ledamot 
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Peter Asmund 

Vice sekreterare 

Felix Bordon Matas  

Ledamot 

Ansvarsområden:                         

Besiktning av utbyggnationer/

balkongen samt inglasning av  

balkongen (boende). Utveckling  

av grönområden. Genomgång och 

uppföljning av mark– och trädplan, 

utemiljö och boenderegler.  

Parkering, boendekort (Q-park.) 

Inkomna brev och mail. Tillskriv-

ningar boende.  

Ansvarsområden: 

Ekonomi- finansförvaltning  

och kredithantering och avtal. 

Hemsidan, e-post korrespondens 

med boende, välkomstbrev, in-

formation till nyinflyttade.  

Våra Gårdsvärdar 

 

 

 

 

 

 
Om du är kreativ och tycker om att fixa med aktiviteter som kan glädja andra i vår förening, ta gärna  

kontakt med oss gårdsvärdar. Vi är ett glatt gäng på fyra personer, som anordnar en rad olika aktiviteter 

under året. Vi önskar bli fler, så hör av dig. Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa varandra med alltifrån  

inköp till dekoration. Tveka inte, häng med i vårt glada gäng.  

Bibbi Andersson Jenny Börlin Anna Svanström 

Folke Holtz Gudrun Stenberg 

Sabine Bernhardtz 

Ledamot 

Valberedningen 

Romina Gonzalez 

Styrelsens ledamöter 

Birgitta Alatalo 

Ansvarsområden: 

Besiktning av utbyggnationer/

balkonger samt inglasning av  

balkonger (boende). Utveckling  

av grönområden. Genomgång och 

uppföljning av mark- och trädplan, 

utemiljö och boenderegler.  
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 Information från årsmötet 

 

  

 

Stadegeändring  

På årsmötet togs ett beslut om att ändra i stadgarna, det nya förslaget delades ut i samband med 

att verksamhetsberättelsen delades ut. På nästa årsmöte kommer frågan att ställas igen, om stäm-

man godkänner de nya stadgarna. För att en stadgeändring ska kunna godkännas så måste beslut 

tas på två, efter varandra kommande föreningsstämmor. (I samband med att ni fick verksamhetsbe-

rättelsen så fick ni även de förslaget om de nya stadgarna innan årsmötet.)  

Fredrik presenterade alla styrelseledamöter 

i en presentation på datorn och informerade 

om E.ON:s förbrukning. 

Hans Jansson som var årsmötets ordfö-

rande för kvällen föredrog ändringar i 

stadgarna. 

Det var 70 röstberättigande medlemmar 

närvarande och 9 fullmakter. 

Åsa informerar om vad som är gjort 

och vad, som kommer att göras med 

vår utemiljö. 

Ett stort tack till er som haft ett uppdrag i Brf Tibble och avgått. 

Vi vill tacka dig Robert Heina för ditt stora engagemang i styrelsear-

betet under de fyra år, som du hade ditt uppdrag och Julia Jansson 

för dina fyra år och ditt lika stort engagemang, fast i Runskriftens  

redaktion. Eftersom ni har flyttat ifrån kommunen och köpt hus så öns-

kar vi er all lycka till. 

Tack Sara Wahlén för ditt engagemang under den tid du satt med i 

styrelsen, du är på väg att flyttat härifrån och vi önskar dig lycka till. 

Tack Niclas Wennberg för det år du satt med i Runskriftens redaktion. 

Vi önskar dig lycka till i slutspurten av dina studier och önskar dig 

lycka till med det nya arbetet.  
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Välkommen. 

Vi vill passa på att välkomna våra två nya styrelseledamöter Sabine Bernhardtz och Felix Bordon 

Matas. Vi välkomnar också Birgitta Alatalo som nyligen är invald i valberedningen. 

 

 

 

Inbrottsförsök samt fulbordade inbrott har skett i vårt bostadsområde och i när-

områden vilket ni säkert har läst i lokatidningen för Upplands-Bro. Än en gång 

kan vi bara uppmana er att vara på er vakt och hjälp era grannar som är bort-

resta och ha uppsikt över deras bostad. Prata gärna med era grannar och infor-

mera varandra, om ni har för avsikt att resa bort, då kan grannarna reagerar om 

det bärs ut saker ifrån er lägenhet.  

Personer som inte vill synas har ofta huv/luvtröja på sig så att man inte ska kunna se ansiktet. Du kan 

störa dem genom att iaktta vad som sker på avstånd, då brukar de försvinna. Du kan även ta kort på 

dem med mobiltelefonen, låtsas att du tar en ”SELFIE”.  

Det har även förekommit en del cykelstölder samt bilinbrott och inbrott i garagen. Sätt gärna in ett 

tittöga i din ytterdörr om du inte redan har ett, så du ser vem/vilka som står utanför din dörr.  

Natten mot torsdagen den 25 maj gjordes ett flertal cykelstölder bl a på Hallonvägen. Lägenheter på 

Rönnbärsvägen har också utsatts för inbrottsförsök.  

Se till att dörrar och fönster är stängd och låsta. Låt inte stöldbegärliga saker ligga framme och synliga. 

Samverka med grannarna för att få huset att se ut som om någon är hemma, variera persienner, skaffa 

timers för belysning och radio/tv och se till att brevlådorna töms. Du som bor på bottenvåningen och har 

en uteplats, klipp gräset, då syns det att någon är hemma och sköter om lägenheten. Till dig som har ett 

garage ” Glöm inte bort att låsa din garageport ”, om du glömmer det, kan så många andra bli lidande 

genom att bli bestulna på sina saker. 

Vi uppmanar boende till extra uppmärksamhet i och kring vårt bostadsområde.  

Ifrågasätt närvaron av personer som vistas i vårt område som ni inte känner igen.  

Kontakta polisen om ni ser något misstänksamt, tel 114 14. 

Felix Bordon Matas  

Ledamot 

Sabine Bernhardtz 

Ledamot 

Birgitta Alatalo 

Valberedningen 

INBROTT 

 Var vaksam på okända i området. 
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VI FLYTTAR VÅRT 

FÖRVALTNINGSKONTOR 
Förvaltarkontoret på Tibble Torg 9 kommer att vara stängt den 14–16 juni på grund av flytt. 

Från och med den 19 juni 2017 kommer HSB Stockholm att flytta sitt områdeskontor från Tibble Torg 9 i  
Kungsängen. Ny besöksadress är Hjortronvägen 35, 196 35 Kungsängen. 
Vi kommer att ha samma öppettider som tidigare. 

 

FÖRVALTNINGSKONTORETS TELFON-OCH BESÖKSTIDER: 

Måndag:   Stängt 

Tisdag–onsdag:  09.00–11.30 

Torsdag:   13.00–18.00 Sommartid 15/5 - 15/9 13.00—16.00 

Fredag:   Stängt 

(semesterstängt juli) 

 

Telefonnummer: 010–442 13 90 

 

Kund- och Medlemsservice inkl felanmälan 

010-442 11 00 

Måndag-onsdag: 08.00-16.30 

Torsdag: 08.00-18.00 

Fredag: 08.00-16.30 

www.hsb.se/stockholm/kontakt 

E-post: service.stockholm@hsb.se 

 

Hälsningar från oss i personalen,HSB Stockholm Kungsängen 

Lennart Dahlgren,        Förvaltare. 

Gunilla Pettersson,        Förvaltningsassistent. 

Christer Larsson,                  Servicechef. 

Nina Pettersson,                  Trädgårdsspecialist. 

Mattias Hurri,         Fastighetsskötare. 

Andrej Jerman,         Fastighetsskötare. 

Sebastian Lemker,        Fastighetsskötare. 

Staffan Axelsson,        Fastighetsskötare. 

Anders Bingestam,        Snickare. 

Jacob Rylander,                  Drifttekniker. 
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 Marken mellan Hallonvägen och Hjortronvägen 

Arbetet med att återställa marken mellan Hallonvägen och Hjortronvägen har dragit ut på tiden för kom-

munen. Arbetet beräknas vara klart under försommaren. Jorden ska göras fri från stenar och annat bråte, 

jämnas till och därefter ska det sås gräs på platsen. Styrelsen fortsätter dialogen med kommunen att få till 

ett skötselavtal för marken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren och försommaren är en intensiv period för vår markentreprenör, det är en kort säsong där mycket lö-

pande arbete samt grundarbete ska göras. Under våren gjorde markansvariga i styrelsen besiktning av marken 

utmed våra gågator tillsammans med markentreprenör och förvaltare.  

Därefter påbörjades arbetet med att beskära buskar och klippa gräs. I år beskär vi buskarna i större utsträck-

ning än tidigare år för att efter beskärning grena ur buskarna för att de under kommande säsong ska ge mer 

grönska i hela busken och inte bara i topparna. I rabatterna tas det bort ogräs och fylls på med jord. Rabatter-

na kommer också att kantbeskäras för att få till en bättre avgränsning mellan rabatt och gräsmatta. 

I samband med det kommande arbetet med våra kulvertar har styrelsen tillsammans med HSB Mark & Trädgård 

tagit fram gestaltningsförslag för vår utemiljö.  

Målsättningen med gestaltningsförslaget är att allmänt göra utemiljön mer social och trivsam, samt att skapa en 

tillgänglig hållbar oh funktionell plats som känns inbjudande för såväl barn som vuxna. Gestaltningsförslaget 

finns tillgängligt hos styrelsen i styrelselokalen Hjortronvägen 81. 

 

 

 

Utplacerade ”Suggor” 

För att öka säkerheten för våra boende, stor 

som liten så har vi placerat ut fler s.k. suggor i 

hela området, för att begränsa bilkörningen 

framför allt mellan gårdarna/lekparker samt 

tvättstugorna. Har man kört in på gården får 

man ta sig ut samma väg också. 

Markskötsel 
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Asfaltering 

Kommunen kommer börja asfaltera om gågatorna, som är deras o som löper runt o i vårt område (se bif 

karta med svarta linjer). De kommer också byta belysning till LED på lamporna längs med gågatorna.  

Asfalteringen kommer att utföras under vecka 25-26. 
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 Kemikalieskatt 

Från och med den 1 juli kommer det tas ut en ny kemikalieskatt på vitvaror och viss elektronik. Tanken bakom 
skatten är att minska spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen. Men vad innebär ändring för dig som konsu-

ment.  

Varför en kemikalieskatt? 
Tanken med skatten är att man vill komma åt flamskyddsmedlen som används i vitvaror och elektronik. Flam-
skyddsmedel finns för att skydda mot brand, men senare forskning har visat att vissa ämnen kan ansamlas i krop-
pen och vara cancerframkallande eller hormonstörande. Det finns flera hundra olika sorters flamskyddsmedel och 
de allra farligaste är redan förbjudna. Den nya lagen är ett försök till att ytterligare minska spridningen av flam-

skyddsmedel. 

Vad innebär den nya kemikalieskatten för dig? 
Den 1 april trädde den nya lagen om kemikalieskatt i kraft. Syftet med lagen är att minska mängden farliga 
flamskyddsmedel i vitvaror och elektronik och uppmuntra till användning av mer miljö- och hälsovänliga alternativ. 

Från och med den 1 juli börjar skatten att gälla. Men vad innebär ändringen för dig som konsument? 

Hur beräknas skatten? 
Skatten beräknas efter varans vikt med 8 kr/kg för vitvaror och 120 kr/kg för övrig elektronik. Skatten stannar 
på dock max 320 kr. Med moms blir det cirka 400 kronor som beskattas direkt vid försäljningen när varan säljs 

från centrallagret via internet eller postorder. 

Hur berörs du? 
Om du går i tankar om att byta ut dina vitvaror kan det vara en god idé att beställa före den 1 juli, innan skat-
ten börjas tas ut. För tyngre varor såsom kylskåp och tvättmaskiner sparar du upp till fullt skattebelopp dvs. 400 

kr genom att beställa i god tid. 

Vilka produkter berörs? 
Flamskyddsmedel används i flera olika produkter som finns i vår vardag, t.ex. vitvaror och hemelektronik. Där-

med är det också dessa produkter som kommer att beskattas. Här nedan ser du en överblick: 

 

 

 

 

 
Information hämtad från: Skattemyndigheten 
       Naturskyddsföreningen 

       Tretti.se 

Gårdsvärdarnas kommande aktiviteter i höst. 

Augusti: Tibblefesten 

Oktober: Halloweenfest 

November: Pepparkaksbakning 

Håll utkik i entrén där vi sätter upp information 

En kemikalieskatt kommer att läggas på följande elektronikprodukter: 

Spisar, mikrovågsugnar, kylskåp, frysskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, datorer, bärbara dato-

rer, läsplattor, dammsugare, mobiltelefoner, vanliga telefoner, trådlösa telefoner, routrar, trådlösa nätverk, 

CD-spelare, DVD-spelare, radioapparater, TV-apparater, TV-dioder, dataskärmar samt spelkonsoler. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kemikalieskatt-ett-steg-mot-en-giftfri-vardag
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Lördagen den 8 april var det åter dags för lite påsk pyssel i kvarterslokalen på Hallonvägen 84. Det är riktigt ro-

ligt att se så många medlemmar som kommer och deltar i de aktiviteter som våra gårdsvärdar arrangerar. Påhit-

tigheten hos våra små pysselkreatörer har inga gränser. Idag bjöd ”kökspersonalen” på pizza till allas förtjusning.  
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 Öppet Hus hos Tibble:s vävstuga  

 

 

Det kom runt 50 besökare till vävstugan. De hade visning på årets alster och ett populärt  

lotteri med fina vinster samt kaffeservering med hembakat bröd. Vinsterna bestod av:  

En blå och en röd matta, stickade strumpor, dukar, en stickad mössa, stickad halsduk mm. 

Lite blandade bilder från stickklub-

ben, de har tänkt att slå samman stick 

och vävstugan i höst.  

Om intresse finns kommer vi att starta 

en nybörjarcirkel i höst.  

Är du intresserad så hör av dig till:  

Birgitta Albinsson Tel: 070 447 21 11 
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Styrelsens sidor 

 

 

 

 

 

www.upplands-bro.se 

 

Fixartjänsten hjälper dig  
som är över 70 år 
 
Genom fixartjänsten erbjuder Upplands-Bro kommun dig som är  
över 70 år hjälp med praktiska saker i ditt hem, som kan innebära  
risk för fall- eller halkolyckor. 
 

Tjänsten är kostnadsfri och vänder sig även till dig som bor på äldreboende 
eller servicehus. Vi tar med oss verktyg, men du får själv stå för eventuell 
materialkostnad. Du behöver inte ha hemtjänst för att beställa fixartjänster. 

Vi hjälper dig med tjänster som: 
 
 Byta batterier, glödlampor, lysrör eller proppar 

 Flytta möbler inom bostaden 

 Sätta upp gardiner, tavlor eller lampor 

 Bära upp eller ner saker från vinden eller källaren 

 Lägga halkskydd under mattor 

 Förankring av till exempel lösa sladdar i taket 

 Källsortering, bärhjälp och bortforsling 
 

Vi utför inte tjänster som: 
 
 Kräver behörighet eller fackkunskap 

 Ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter 

 ”Utetjänster”, det vill säga på altanen eller i trädgården. 
 

Beställ hjälp 
Du beställer hjälp genom att ringa Fredrik Bergqvist på telefon 08-581 691 
54.  

Be alltid om legitimation innan du släpper in personen som utför tjänsterna i 
ditt hem. 
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HSB Portalen.  

Hur får jag ett lösenord till Portalen? 

Nu kan du som är medlem logga in på HSB Portalen och ta del av de uppgifter om ditt boende och bospa-

rande som finns lagrat hos oss. Har du till exempel tappat bort din avgiftsavi kan du enkelt ta fram uppgift 

om OCR-nummer etc. HSB Portalen finns tillgänglig dygnet runt och du behöver inte vänta på att få hjälp. 

HSB Portalen är i korthet en informationsportal där du kan hämta och lämna information som berör dig. Första 

gången du loggar in vill vi att du kontrollera att dina uppgifter är rätt och kompletterar det som saknas. Rätt 

e-post och mobilnummer underlättar för oss vid kontakt. 

För att kunna få ett lösenord så ska du kontakta HSB Stockholm på Tel: 010-4421000, be om att bli kopplad 

till servicecenter, eller via mail: servicecenter.stockholm@hsb.se.  De skickar ett lösenord till dig och när du log-

gar in så kan du ändra lösenordet. 

Under MINA SIDOR hittar du dina uppgifter som personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter, medlems-

dokument mm. Uppgifter om din lägenhet, aviseringar, OCR-nummer, bospar och mycket mer hittar du också 

här. Här kan du även byta ditt lösenord. 

Manual för HSB Portalen hittar du på längst ned på sidan Du loggar in på HSB Portalen via länken 
www.hsbportalen.se Glömt lösenordet? Om du skulle glömma eller tappa bort ditt lösenord surfar du 
till www.hsbportalen.se och klickar på länken ”Problem att logga in, klicka här”. Ladda ner Manual  

för medlem 

Att tänka på när du ska renovera! 

Tänk på dina grannar när du ska renovera. Många gånger kan det vara väldigt störande för grannarna 

när det sker en massa oljud från renovering, framför allt när det skall tas bort kakel. Det du kan göra är att 

sätta upp en lapp på anslagstavlan där du talar om för dina grannar att du ska renovera och ungefär hur 

lång tid det kommer att ta innan du är färdig. Det är många som arbetar på natten och sover på dagen, då 

kan de hinna skaffa öronproppar och förhoppningsvis kunna sova vidare. Det är bra för grannsämjan om du 

varnar dina grannar inför kommande renovering. 

För dig som är nyinflyttad och behöver ett parkeringstillstånd  
Det finns att hämta i styrelserummet på Hjortronvägen 81. 

Måndagar kl. 18.30-19.00 

Ta med registreringsbevis på bilen 

http://www.hsbportalen.se/
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Ditt lägenhetsnummer  

Ditt individuella lägenhetsnummer som du ska uppge i din kontakt med styrelsen och förvaltningen består av  
tre siffror, dessa hittar du högst upp till höger eller vänster på din ytterdörr. 
Detta nummer skiljer sig från lantmäteriets lägenhetsnummer som är fyrsiffrigt och inte unikt för just din lägenhet. 

Se nedan information från lantmäteriet. 

Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard 
som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret 

bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad. 

Lägenhetsnumret består av fyra siffor. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. En-

tréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entré-

plan. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna 

anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar 

numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. 

Bostadsrättstillägget 

Föreningen har sedan många år tillbaka tecknat en kollektiv försäkring för bostadsrätt. Detta innebär att när du 

tecknar din hemsförsäkring så behöver du inte ta bostadsrättstillägget eftersom föreningen har redan tecknat 

den försäkringen för samtliga 825 bostadsrättslägenheter. Föreningens försäkringsbolag just nu är Trygg Hansa.  

Brf Tibble har en kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare hos Trygg Hansa .  

”OBS” 

Denna försäkring ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring i valfritt försäkringsbolag. Det är genom hem-

försäkringen man har skydd för sitt eget lösöre samt ansvars- och rätts– skydds försäkring! 

Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av bostadsrättshavarens underhålls 

skyldighet.  

Exempel vatten- och läckageskada. 

 Skada orsakad av vätska som oberäknat strömmat ut från: 

 - Avloppssystem 

 - Ledningssystem 

 - Värmesystem 

 -Anordning anslutna till system enligt ovan 

 Skada orsakad av vätska som oberäknat strömmat ut från: 

 - Badrum eller annat våtrum, akvarium och vattensäng, kyl/frys och yttertak. 

Tips, om att bo i Bostadsrätt 

Sök på YouTube: Bo i bostadsrätt.  

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt? HSB har gjort en informationsfilm  

som rätar ut frågetecknen och avfärdar de vanligaste missuppfattningarna.  
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Vi som är medlemmar i brf Tibble har tillgång till  

bastun på Hallonvägen 70. 

 

Årsavgift 

Från 1 januari - 31 december 700:- /år. Den som 

börjar under verksamhetsåret betalar 50:-/mån. 

 

Anmälan 

Anmäl intresse till förvaltningskontoret vid Tibble 

torg. Tel. 010 -  442 13 90. Efter inbetald avgift 

ges tillträde till bastun på samma bricka som an-

vänds för bokning/tillträde till tvättstugan. 

 

Betala till Bankgiro 126-7608 

Som referens skriver du ”Bastu 2166 konto 3214”  

samt namn och lägenhetsnummer.  

 

Observera att det är föreningens lägenhetsnum-

mer som du ska ange. Finns som regel angivet 

längst upp på utsidan av lägenhetsdörren. (Inte 

myndigheternas nya nummer som ju finns lika i alla 

trapphus).  

 

  Öppettider: 

 

 

 

 

För dig som renoverar badrummet så finns det möj-

lighet att få tillgång till bastun där det även finns en 

dusch. Detta till en kostnad av 60 kr i månaden.  

Måndag - torsdag 17.00 - 21.00 

Fredag - söndag   15.00 - 22.30 

Damer måndag & onsdag 

Herrar tisdag & torsdag 

Familj  fredag, lördag & söndag 

Bastun 
Välkommen till brf Tibble´s bastu 

Har du problem med vissa saker hemma, som t ex att borra hål och 

hänga upp tavlor och hyllor på väggarna. Du kanske vill slippa stå på 

stol eller stege för att byta glödlampor, gardiner eller gardinstänger 

m.m, något elektriskt som inte fungerar eller något annat som kan vara 

besvärligt. Dock hjälper jag inte till med städning och fönsterputs. 

Ring mig, Tommy Stårner, Hj 55, så kanske jag kan hjälpa dig.  

Tel 076-142 96 95. Vad det kostar? Ingenting - Jag hjälper dig ändå om 

jag kan. 

HJÄLPSAMME HERRN   
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Styrelsens sidor 

Styrelsen informerar 

Molokerna - Matavfall - vad är det? 

Det är inte så självklart för alla vad man kan kasta i soporna. Här gör vi ett förtydligande i vilken Molok 

du ska kasta dina sopor. Matavfall är allt som du stoppar i munnen och lite till. Här listar vi upp en del.  

 Alla slags matrester, både råa och tillagade 

 Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur 

 Frukt och grönsaksrester, skal 

 Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar 

 Pasta, nudlar och ris 

 Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd 

 Äggskal, potatisskal, morotsskal mm 

 Hushållspapper i liten mängd 

 Snittblommor  

 Mindre krukväxter utan jord 

 Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie 

 Ciggarettfimpar, snus eller aska 

 Blöjor, bindor, våtservetter 

 Dammsugarpåsar 

 Glasspinnar, ätpinnar (kinamatspinnar) 

 Kattsand, husdjurströ 

 Stearinljus 

 Textilier eller liknande material 

 Jord, sand 

Kastas i den LILLA moloken där det 

står matavfall. 

Ja!  

Allt detta är MATAVFALL 

Kort och gott så kan du kasta allt som 

är brännbart i den STORA moloken. 

Nej  

Detta är INTE matavfall 

 

 

 

Matavfall 

Restavfall 

Behållare till matavfallspåsar 

 samt påsar finns att hämta i  

förrummet till tvättstugorna. 
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Kretsloppcentralen i Brunna 

Ragn-Sells har en Kretsloppscentral i Brunna. 

Du hittar dit om Du kör Energivägen, förbi 

Coop Forum, ända fram till vändzonen. 

Öppettider:   

Måndag och onsdag: Stängt 

Tisdag och torsdag: 13.00-20.00 

fredag:   12.00-16.00 

lördag och söndag 10.00-14.00 

 

Hämtning av vitvaror 

Vitvaror  hämtas mot avgift av Ragn-Sells. 

Du får själv ringa till Ragn-Sells för bortforsling 

av kylar  och frysar.   

Kundtjänst telefon: 0771-88 88 88 

Kylar och frysar innehåller freoner som kan läcka 

ut och förstöra ozonskiktet om de inte omhänder-

tas på rätt sätt. 

HSB Stockholm. Servicecenter &  

Felanmälan 

Telefonnummer: 010-442 11 00 eller via internet 

på HSB Stockholms hemsida. Dit hittar du via Tibbles 

hemsida eller under ”Kontakta oss”. Epostadress:  

felanmalan@stockholm.hsb.se 

servicecenter@stockholm.hsb.se 

 

Personlig service (övrig tid telefonsvarare): 

Vardagar 08.00-16.30 

 

OBS! Vid felanmälan ange lägenhetsnummer,  

telefonnummer dagtid samt Om du hänger  

lägenhetsnyckeln i nyckeltuben. 

Att tänka på: 

Om du som bostadsinnehavare anmäler lägenhets-

fel där Du själv ansvarar för underhållet, kommer 

du faktureras för utfört arbete. 

HSB Stockholm,  

Kungsängenkontoret 

Förvaltningskontor för HSB Stockholm anslutna bostads-

rättsföreningar i Kungsängen. 

Telefonnummer:: 

Besöksadress: 

Postadress: 

010-442 13 90  

Hjortronvägen 35 

196 35 Kungsängen 

Måndag: 

Tisdag–onsdag:  

Torsdag:  

Fredag:  

Stängt 

09.00–11.30 

13.00–18.00 13.00—16.00 

Stängt 

Felanmälan 

Ska alltid ske till tfn.nr 010-442 11 00 eller på hemsidan www.boitibble.se 

Ringer ni till felanmälan så dokumenteras ärendet som en punkt i datasystemet och HSB förvaltarkontoret 

vidtar åtgärd. Även styrelsen uppmärksammas. Felanmälan kan gälla fel i er lägenhet t.ex. vatten, avlopp, 

ventilation, värme eller störande grannar (tala gärna med er granne innan ni anmäler).  Andra fel kan 

vara på fastigheten såsom ytterdörrar, kallt i lägenheten, lysen mm.  

Observera att du inte ska besöka eller ringa till förvaltningskontoret för felanmälan. 

Ring felanmälan! Tycker ni det är jobbigt så är ni välkommen till styrelserummet (Hjortronvägen 81) på 

måndagar mellan 18:30 – 19:00 så kan vi hjälpa till. 

http://www.hsb.se/stockholm/tibble


Manusstopp för Runskriftens septembernummer  

är 15 aug 2017. 

Lämna Ditt bidrag på Hjortronvägen 81,  

i Runskriftens eget brevinkast eller via e-post på 

e-postadress runskriften@bredband.net 

Vi ses igen i nästa nummer som utkommer i September 


