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Föreningar       

TIBBLE SENIORKLUBB 

Hallonvägen 32 

Ordf: Karin Nyström  Ha 90 

     Tel. 08-581 704 94 

tibble.pensionarsklubben@bredband.net 

 TIBBLE STICK OCH VÄVSTUGA 

Hjortronvägen 21 

Ordf: Siv Rönnholm Ha 86 

     Tel. 073-758 79 74 

TIBBLE SNICKARKLUBB 

Hjortronvägen 95 

Ordf: Lennart Johannesson 

     Tel. 070-669 50 54 

 

 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB 

 

Ordf: Roy Westin               Tel. 08-581 707 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: 

Styrelsen, antingen via mail, eller besök oss på 

Hjortonvägen 81 eller lägg en lapp i brevlådan.  

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. 08-581 741 81  styrelsen@boitibble.se  

Ordf:  Lennart Johannesson            Ha   82 

Vice ordf: Johan Grip                         Ha 104 

 

 

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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utkommer 4 ggr./år 

Ansvarig utgivare:  

Lennart Johannesson 

 

 

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@boitibble.se 
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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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Byte av trädgårdsmästare 

Från 1:a november har det skett ett byte av trädgårdsmästare till Eko Mark & Miljö. De kommer också att ta hand om 

vinterunderhållet i vårt område. 

Låsta entredörrar 

Från och med 1:a december så kommer alla entredörrar att hållas låst kvällstid från klockan 19.00 - 06.00 alla dagar i 

veckan. Vilket är ett önskemål från många boende då många känner en otrygghet att dörren står olåst kvällstid. Så nu 

måste vi alla hjälpas åt att se till att portarna stängs ordentligt, framför allt nu när vintern gör sitt intåg och det blir en 

massa grus och snö som kan hindra dörren att gå igen ordentligt. 

Renovering av samtliga tvättstugor fortskrider. 

Samtliga tvättstugor skall hel renoveras. När det är dags för er tvättstuga så kommer det att sättas upp anslag i er port. 

Du som använder tvättstugan kommer att hänvisas till en annan tvättstuga under renoveringsperioden. 

Papper o kork 
Ytterligare en sak många tycker är krångligt, men då helt i onödan. Man tänker att eftersom mjölkförpackningen är pap-
per och korken plast, vin/champagneflaskan glas och korken/hållaren metall, kesopaketet plast och innerskyddet alumi-
nium ska de sorteras olika. Men man behöver faktiskt bara sortera material utifrån det material som väger mest. Skönt, 
eller hur?! 

Sorterar värmeljusen under metall 

Tidigare var det alltså okej att lämna värmeljusen på den vanliga återvinningen för aluminium. 

Men det är det inte enligt nya EU-direktiv som gör att det inte längre klassas som förpackningar. 

Man måste alltså själv samla in aluminiumkopparna och köra dem till en återvinningscentral och 

lämna in dem bland sprejer och färgburkar. Tycker du det är jobbigt kan du tänka på att om alla 

värmeljuskoppar i Sverige skulle återvinnas skulle vi spara tillräckligt med energi för att värma 

8500 hus! 

Dörrkikare med display  

 Du ser snabbt och enkelt vem som ringer på dörren. 

 Ser på utsidan ut som en vanlig dörrkikare. 

 Har du dålig syn ser du bättre med displayen än med ett vanligt tittöga 

 

Måste diska allt innan man kastar det? 
Detta kan vara en anledning till att många drar sig för att sopsortera eftersom de tror allt måste vara diskat innan då 
smutsen/kladdet skulle förstöra återvinningen. Men det stämmer alltså inte. Man måste inte rengöra förpackningarna 
innan, det är bara en seglivad myt som lever kvar! Däremot ska förpackningarna vara tomma 
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Lampor styrda med rörelsesensor avslöjar om någon kommer. 

För dig som bor på bottenvåningen och har en uteplats kan vi rekommendera att skaffa en lampa som är styrd med en 

rörelsesensor. Med tanke på att vårt område drabbas av inbrott och att det finns fönstertittare som rör sig i området. 

För dig som har en utbyggd baksida så är det bra att ha en sådan lampa som man kan sätta upp på vindskyddet. Den 

tänds och avslöjar om någon kommer.  

Inbrottstjuvar skyr ljuset. De vill helst undgå upptäckt och smyger gärna i skuggorna. Den som försöker ta skydd av 

mörkret, blir inte glad av att lysas upp av en strålkastare. Då kan belysning försedda med rörelsedetektorer vara ett bra 

alternativ. Det fiffiga med rörelsedetektorer är att de reagerar på just rörelse. Då slås strömmen på till belysningen och 

området badar i ljus. Belysningen är således inte tänd konstant hela tiden, utan enbart när någon går över det område 

sensorn som läser av. Den här lampan som vi visar exempel på, är en LED-utomhusspotlight med rörelsedetektor som 

dessutom, är batteridriven och behöver ingen elanslutning för att fungera, den skruvas fast i vindskyddet och kräver ing-

en elektriker. Tänk på att du inte får fästa lampan i fasaden (tegelväggen) endast i vindskyddet. 

 

 

 

Inbrottsförsök 

Den 16 oktober hade vi ett inbrottsförsök på Hallonvägen 82 vid 16-tiden. Som tur var så 

hann de inte forcera dörren innan den boende kom hem. Gärningsmännen var av utländskt 

härkomst/arabiskt utseende i 30 års ålder och talade svenska med brytning, de hade hant-

verkskläder på sig.  

Så här såg dörren ut som dessutom var en säkerhetsdörr av lite äldre modell. Hade de fått 

hålla på en stund till så hade de förmodligen kommit in i lägenheten. Vi vill uppmana er 

boende till vaksamhet kring oljud i trappuppgången, det låter en hel del om man ska ta sig 

igenom en dörr på det här sättet.  

Dörrspärr. 

Det är tyvärr som så att vi lever i ett samhälle vi inte tycker känns särskilt tryggt. En 
del brott kan man förebygga och förhindra och jag vill göra allt jag kan för att hålla 
mitt hem så säkert som möjligt. En lösning är larm.  
Det finns många som inte vågar öppna dörren om någon skulle plinga på, då så ska 
de inte öppna. Att kunna öppna dörren lite på glänt och samtidigt vara säker på att 
personen på andra sidan dörren inte har möjlighet att slita upp dörren och tränga 
sig in det känns tryggt tycker jag!  
Dörrspärr är svaret. 
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 Halloweenparty 

Den 27 oktober var det återigen dags för Halloween på Hallonvägen 84. Det bjöds på en läskande Halloweendrink 

med döskallar i. Sedan fick alla barnen prova på fiskelyckan i fiskdammen. Det kan ju inte undgå någon att se att lyck-

an är total när den lille får en godispåse. Efter det fick alla avnjuta korv med gröna/röda skabbettiben (spagetti) i kor-

ven. Sen stod lekarna på tur. Väldigt roligt att så många kom. Stor tack till alla gårdsvärdar för ert engagemang. 
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Den 22 november kom det riktigt många pepparkaksbagare till kvarterslokalen på Hallonvägen 84. Det bakades för 

fulla muggar, gårdsvärdarna hade bakat god pizza till barnen och föräldrarna fick kaffe/glögg och lussebullar. Det 

var fantastiskt många barn som kom och det var högt i tak, alla var nog både mätta och nöjda när kvällen tog slut.  

Stort tack till er fantastiska gårdsvärdar som gör det här möjligt. 
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Styrelsens sidor 

Information från valberedningen 
 

Folke Holtz Gudrun Stenberg Birgitta Alatalo 

Vad är en bostadsrättsförening?  

Det är en ekonomisk förening, där medlemmarna äger fastigheterna med tillhörande mark och som 

styrelsen ansvara över.  

Hur väljs en styrelse ? 

Valberedningen har i ansvar att hitta personer som är intresserande/lämpliga för styrelse arbete. 

Dessa presenteras sedan för medlemmarna på årsstämman som sedan går till beslut om vilka som 

väljs in.  

I styrelsen bör en varierande sammansättning av personer finnas som har olika kompetenser. T.ex. en 

byggnads kunnig, en tekniker, en IT kunnig, en ekonom, en samhällsvetare, en entreprenör eller en 

juridisk kunnig person, listan kan självklart göras längre.  

Vad gör valberedningen? 

Valberedningens är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande 

styrelse som på ett kvalificerat sätt hanterar föreningens verksamhet. Under hela verksamhetsåret 

har valberedningen till uppgift att analysera sittande styrelses arbeta och även söka nya ledamöter 

till de ledamöter som är aktuella för eventuellt omval, eller som tänker avgå. 

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen har 

inte mandat att lägga sig i valberedningens arbete.  

 

Vi, Folke, Gudrun och Sabine i valberedningen söker nu dig för att höra dina åsikter och tankar.  

De är viktiga!  

Är du intresserad av att gå med i en styrelse? Har du en kompetens som skulle vara värdefull för vår 

förening, för alla oss medlemmar? Eller har du bara funderingar eller en idé.  

Hör av dig till oss 

Valberedningen.tibble@bredband.net 

Vänliga hälsningar 
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Styrelsens sidor  

Valberedningen 

Valberedningen har börjat med sin planering inför årsstämman 2017 och vill 

gärna komma i kontakt med dig, som bor i brf Tibble och vill vara med och på-

verka vad som händer i vår förening. Önskvärt är att du har någon form av kom-

petens som kommer föreningen tillgodo ex: fastighetsskötsel, informationsansva-

rig, ekonomi etc. etc. 

Känner du till någon som vill vara med eller om du själv känner att du har intresse 

så hör gärna av dig till någon av oss på telefonnummer nedan eller lägg en in-

tresseanmälan i föreningens brevlåda på Hjortronvägen 81eller i brevlådan hos 

någon av oss i valberedningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Märk kuvertet ”Valberedningen”  

 

 

                                             

 

 

 

 

Intresseanmälan 

Namn: …………………………………………….. 

Gata: ……………………………………………... 

Telefon: …………………………………………. 

Inför årsstämman 

Folke Holtz Sammankallande.  Rönnbärsvägen 13   Tel:  072-151 17 21 

Gudrun Stenberg                    Rönnbärsvägen 23 Tel: 070-318 43 70 

Birgitta Alatalo Hjortronvägen  49 Tel: 070-202 64 26 
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Sökes: medarbetare till vår medlemstidning Runskriften.  

Har du kunskap i In Design, Photoshop, Publisher eller något annat bild/behandlingsprogram och har lite tid över 

och kan/vill engagera dig i vår informationstidning? Brinner du även för att uttrycka dig i skrift och se till att viktig 

information når ut till våra medlemmar? Då kanske det här kan vara något för dig. Vi kommer tillsammans att vara 

ansvariga för att skapa tidningen, där vi driver projektet från idé till slutprodukt. Ta då kontakt med 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 

 

Gårdsvärdarna informerar: 

Söndag 11/2-2018 kl 13-15 tänkte vi fira 

Alla hjärtansdag och semmeldagen. 

 

 

 
Kom och gör ditt alla hjärtansdagkort och fika på semla och kaffe. 

Vi träffas i kvarterslokalen på Hallonvägen 84. 

Välkommen önskar gårdsvärdarna 

 

Gårdvärdarna Önskar alla boende  
God Jul och Gott Nytt År  
Jenny, Bibbi, Anna, Romina 

Snickarklubben önskar alla  
medlemmar och Tibblebor  

God Jul  
och  

Gott Nytt År 
Lennart Johannesson 

   Seniorklubben  

  önskar alla medlem-

mar  

God Jul  

och  

Gott Nytt År 

God Jul och  

Gott Nytt År  

Siv Rönnholm 

Tibble stick och vävstuga önskar alla medlemmar  

 

 

Önskar alla sina medlemmar en  
God Jul och Gott Nytt År  
Siv Nilsson 
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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 bosparande 

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  

loggar in så kan du ändra lösenordet. 

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

ment 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. Entré-

planet 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 numre-

ringen 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 skyl-

dighet.  

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.  



RUNSKRIFTEN                  

Sida 17  

 

Vi som är medlemmar i brf Tibble har tillgång till  

bastun på Hallonvägen 70. 

 

Årsavgift 

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

jar under verksamhetsåret betalar 50:-/mån. 

 

Anmälan 

Anmäl intresse till förvaltningskontoret vid Hjortronvä-

gen 35. Tel. 010 -  442 13 90. Efter inbetald avgift 

ges tillträde till bastun på samma bricka som används 

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 lägenhetsnummer 

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 möjlig-

het 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 

 

Ett bosparande är en av de finaste gåvor du kan ge, och det är enklare än du tror. Till omyndiga barn kan du 

själv enkelt öppna bosparande direkt på nätet med hjälp av ditt BankID. Om du inte har något BankID finns en 

"muntlig fullmakt" som du kan använda.  

Det innebär att endast fullmaktshavaren skriver under och intygar att hen fått tillåtelse av vårdnadshavare att 

öppna bosparkonto i barnets namn.  

Efter undertecknandet kommer banken skriftligen att informera förmyndarna om att hen har utfärdat intyget och 

vad det innebär. Förmyndarna kan då invända mot intyget genom att kontakta banken.  

Banken kommer då att återkalla produkten. Här hittar du den muntliga fullmakten för kontoöppning till omyn-

dig. https://www.hsb.se/stockholm/bospar/blanketter/ 

Du kan också gå till närmaste HSB-kontor eller Swedbankkontor för att få hjälp med att starta ett bosparande i 

HSB 

Tänk på att medlemskap i HSB ska finnas innan bosparkonto kan öppnas. Här kan du enkelt öppna ett medlem-

skap i HSB. https://blimedlem.hsb.se/index.html 

Så funkar det att ge bort ett bosparande 

https://www.hsb.se/bospara/blanketter/
https://www.hsb.se/bospara/blanketter/
https://blimedlem.hsb.se/index.html
https://blimedlem.hsb.se/index.html
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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  ↓Sommartid ↓ 

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 marsnummer  

är 15 Februari 2018. 

Lämna Ditt bidrag på Hjortronvägen 81,  

i Runskriftens eget brevinkast eller via e-post på 

e-postadress runskriften@boitibble.se 

Vi ses igen i nästa nummer som utkommer i Mars 

Foto: Yvonne Eurenius 


