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Lokalutlånare    Gårdsvärdar: 

Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: 

Jenny Börlin Andersson Ha 98 

     Tel. 581 741 17 

 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  

   

Föreningar       

TIBBLE SENIORKLUBB 

Hallonvägen 32 

Ordf: Karin Nyström  Ha 90 

     Tel. 581 704 94 

tibble.pensionarsklubben@bredband.net 

 TIBBLE VÄVSTUGA 

Hjortronvägen 21 

Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 

     Tel. 581 713 39 

TIBBLE SNICKARKLUBB 

Hjortronvägen 95 

Ordf: Lennart Johannesson 

     Tel. 581 716 07 

 

 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB 

Hallonvägen 18 

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 

Sabine Bernhardtz     Rö 9   Tel:  073-528 85 58 

   

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: Jan Lemar                            Ha 72  

Tel: 581 716 07 

 

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

Vice sekr:   Sarah Wahlén                      Rö 37  

Ledamot:    Fredrik Gülich                       Ha 82 Ledamot: Peter Asmund                                Rö 23 

Ledamot:    Robert Heina                        Ha 46 Ledamot: Johan Grip                                   Ha 104 

Ledamot:    Åsa Lovén                             Rö 49  

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

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



 

N 
u har sommaren passerat och vi 
tror och hoppas, att ni har haft en 
lika fantastisk sommar som vi. 

Svampsäsongen är nu åter här så nu ser 
vi fram emot att plocka korgen full.  

Även om man kan plocka blåbär och 
lingon under slutet av sommaren har 
ändå svampen en speciell plats i mångas 
hjärtan. För många är just denna period 
den absolut bästa på hela året.  
Att ge sig ut i skogen för att leta efter na-
turens egna skatter är rogivande. Många 
uppskattar också tanken på att kunna laga 
middag på råvaror som man hittat själv i 
skogen. Andra uppskattar visserligen 
skogens delikatesser, men ids eller kan 
inte plocka dem själv, då är det bra att 
man kan köpa dem på torg och i butiker.  
Svamparna brukar ju komma igen på 
samma ställen varje år så har man hittat 
ett bra ställe så är det bara att återvända 
år efter år.  
Det skövlas en del skog och många stäl-
len har försvunnit, men ge inte upp, det 
finns nya ställen att utforska. 
Tänk bara på att vara försiktig, om du 
inte känner igen svampen så ska du låta 
bli att plocka den, ta bara den svamp som 
du är tvärsäker på. 

Nu när hösten och vintern börjar närma 
sig så har de små i vår förening också lite 
saker att se fram emot, så som hallo-
weenkväll och pepparkaksbak och våra 
gårdsvärdar hoppas ni vill komma och 
förgylla dessa kvällar med dem. 

Vi önskar er en mysig höst full av färger 
och på återseende i december ! 
 
// Runskriften redaktionen 
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Styrelsens sidor 

Styrelsen informerar 

 

Lennart Johannesson 

Ordförande 

Jan Lemar 

Vice Ordförande 

Karl-Axel Jonsson 

Sekreterare 

Ansvarsområden: 

Övergripande ansvar över 

förvaltning, ekonomi,  

fastighet och markskötsel 

mm. 

Ansvarsområden: 

Kontraktskrivning, utbyggnation-

er/balkonger samt inglasning av 

balkonger (boende). 

Fastighet: portar/balkonger/

fasader/städning/SBA-

besiktning. 

Drift: värme/vatten/el mm. 

Ansvarsområden: 

Avtal/besiktning av ute-

platser samt inglasning av 

balkonger. 

Möten, dokumentation, 

inkomna brev och mail. 

Åsa Lovén 

Ledamot 

Ansvarsområden: 

Besiktning av utbyggnationer/balkonger 

samt inglasning av balkonger (boende). 

Urveckling av grönområden. Genom-

gång och uppföljning av mark- och 

trädplan, utemiljö och boenderegler. 

Hemsidan, e-post korrespondens med 

boende, information till nyinflyttade. 

Kontaktperson Gårdsvärdarna. 

Styrelse ledamöter 

Johan Grip 

Ledamot 

Sarah Wahlén  

Vice sekreterare 

Ansvarsområden: 

Kontraktskrivning utbyggnation-

er/balkonger samt inglasning av 

balkonger (boende). 

Fastighet: portar/balkonger/

fasader/städning/SBA-

besiktning) 

Ansvarsområden: 

Ekonomi/administration 

Hemsidan, e-post korrespon-

dens med boende, informat-

ion till nyinflyttade. 
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Styrelsens sidor 

Styrelsen informerar 

 

 

Ansvarsområden: 

Ekonomi- finansförvaltning  

och kredithantering 

Avtalsansvarig. 

Fredrik Gülich 

Ledamot 

Peter Asmund 

Ledamot 

Robert Heina 

Ledamot 

Ansvarsområden:                                   

Besiktning av utbyggnationer/

balkongen samt inglasning av bal-

kongen (boende). Utveckling av grön-

områden. Genomgång och uppföljning 

av mark– och trädplan, utemiljö och 

boenderegler. Parkering, boendekort 

(Q-park.) 

Ansvarsområden: 

Besiktning av utbyggnationer/

balkonger samt inglasning av bal-

konger (boende). Utveckling av 

grönområden. Genomgång och 

uppföljning av mark- och trädplan, 

utemiljö och boenderegler. 

Våra Gårdsvärdar 

 

 

 

 

 

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

med oss gårdsvärdar. Vi är ett glatt gäng på fyra personer, som tillsammans med styrelseledamot Åsa 

anordnar en rad olika aktiviteter. Vi önskar bli fler till vårt gäng, 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 

Valberedningen 

Styrelse ledamöter 

Rebecka Stenfeldt 
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Ytan mellan Hjortronvägen och Hallonvägen. 

Idag finns det en öppen grusplan, en inhägnad grusplan fd. tennisbana och en asfaltsyta. Detta har förfallit un-

der flera år och kommunen tycks ha glömt bort att det är deras mark och de måste ta hand om den. Styrelsen 

har haft kontakt med kommunen vid flertal tillfällen och påtalat att det ser hemskt ut och att något måste gö-

ras. Kommunen har nu hört av sig och sagt att  de ska återställa marken till en gräsyta. Styrelsen kommer att 

fortsätta ha kontakt med kommunen om att vi vill disponera marken och göra något för de boende på den. 

Städning av tvättstugor 

Skärpning!!  

Städning av tvättstugorna är tydligen ett stort problem då många hör av sig och klagar 

över att det inte städas. Du som vet med dig att du städar ska naturligtvis inte känna dig 

träffad av kritiken. Däremot riktas kritiken till dig som slarvar med städningen.  

Det är inte roligt att börja sitt tvättpass med att städa efter föregående tvättare. Det 

finns städinstruktioner i tvättstugan för hur du ska gå till väga när du städar. Tänk även 

på att du inte ska starta en ny maskin när din tid är på väg att ta slut för då tar du tid 

från nästa som ska tvätta. 

Trädbeskärning 

Under hösten kommer det att ske trädbeskärningar.  

Våra markansvariga har gått runt med entreprenören och bestämt  

vilka träd som skall beskäras.  

Renovering av tvättstugor på sikt 

Styrelsen har sett över tvättstugorna och konstaterat att de är i behov av renovering på sikt, dom är slitna och 

en del maskiner börjar bli åldersstigna och behöver bytas ut. Detta kommer att göras under de kommande 

åren.  

Asfaltering 

Asfaltering kommer att ske vid parkeringen till Hjortronvägen 59-115.   

Detta kommer att påbörjas under vecka 37. 
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Det är absolut inte tillåtet att parkera sitt fordon på föreningens gräsytor.  

En del bilar har parkerat på gräsmattan intill gavlarna på husen. Tanken man får är att man gör så  

för att inte Q-park ska se bilen och sätta en parkeringsbot på den. Vi vill även göra er uppmärksamma  

på att det inte är tillåtet att parkera motorcyklar inne på gårdarna utan dessa skall parkeras på föreningens  

parkeringsytor. Inte heller är det tillåtet att parkera bilen framför bommen till infarten på gården, 

 även om det bara är ett kort stopp. Tänk på hur ska en ambulans eller en brandbil ta sig in på gården  

i ett akut läge och även boende samt servicebilar. Det finns två 15 minuters  

parkering på varje infart till gårdarna, använd dem.  

Brf Kungstibble 

Kungstibble heter bostadsområdet som ligger mellan Granhammarsvägen och Hjortronvägen. Där håller man 

på för fullt med att installera bergvärme. Man har sagt att den här borrningen inte ska påverka våra fastigheter 

mer än att det för oväsen under borrningsprocessen. 

Vattenskador pga. diskmaskin 

Tyvärr så har det varit flera vattenskador pga. Avloppsslangen från diskmaskinen har 

läckt/släppt eller lossnat från sitt fäste till avloppsröret under diskbänken, vilket medför 

vattenskador för den boende och även den som bor under om man inte bor på botten. Så 

kontrollera att den sitter fast ordentligt och inte kan av lossna eget tryck. Detta på grund 

av att många slangar, inte har skruvkoppling utan bara är nertryckta i avloppsröret från 

diskbänken. 

 Upphittad DRÖNARE! 

Hör av dig till styrelsen om du saknar den. 

Återfås mot beskrivning. 
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Blandad information 

Styrelsen informerar 

 

 

Som medlem i HSB Brf Tibble har du rätt att 
lämna ett eller flera förslag till årsstämman vilka 
kallas för motion. En i stadgeenlig tid inlämnad 
motion ska alltid behandlas på årsstämman. 

Det är en formell skillnad mellan förslag och motion. 

När som helst under året kan du, brevledes eller per  

e-post, till styrelsen skicka in förslag och synpunkter.  

Vill du att ditt förslag ska behandlas på  årsstämman 

ska du däremot skriva en motion. 

Så här skriver du en motion 

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet 

handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken, 

Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker 

som du gör 

Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst for-

muleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet 

om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. 

Om du har flera förslag i samma motion så dela upp 

dina yrkanden i olika att-satser. 

Skriv under dokumentet med ditt namn. 

Lägg motionen i styrelsens brevlåda i god tid 

före stämman. Våra stadgar säger;  

§ 15 Motioner 

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordina-

rie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla  ärendet 

till styrelsen före februari månads utgång. 

Mall för motion 

Det finns inga blankettekniska krav på motionens ut-

formning. Du kan skriva den för hand. 

En enkel mall kan se ut så här: 

Till HSB Brf Tibble i  Kungsängen 
 

 

 

 

Motion till årsmötet 2017 

Kortfattad beskrivning av ämnet 

Jag föreslår att (ditt förslag skriver du här) 

Kungsängen 2017-xx-xx  

Förnamn Efternamn 

Rönnbärsbacken 1 

Underskrift 

Ange här ev. bilagor (skisser, foton mm) 

Motionsexempel: 

Till 

HSB Brf Tibble i  Kungsängen 

Motion till årsstämman 2017 ang entrémattor utanför 

tvättstugorna.  

Då vi inom vårt område har 5 tvättstugor som betjänar 

50 hus innebär det att drygt hälften av oss boende får 

gå en liten promenad till anvisade tvättstugor. Under 

de grå och vita årstiderna drar vi då med oss smuts 

och sand in i trapphusen och tvättstugorna. 

Någon form av entrématta utanför varje tvättstuga 

skulle minska risken för nedsmutsning i tvättstugan 

och förenkla rengöringen efter avslutat pass. 

Jag föreslår: att föreningen inköper fem entrémattor av 

lämplig storlek att placeras utanför respektive tvätt-

stugedörr. 

Kungsängen År 2017-MM-DD 

Röda Bönan  

Rönnbärsbacken 1 

Röda Bönan   

Bilaga: Broschyr från AB Entrémattor 

Att skriva en motion 
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Varning för inbrottsförsök! 

Det har nyligen varit ett inbrottsförsök på låga nummer på  

Rönnbärsvägen. Tack vare några vaksamma och uppmärksamma 

grannar så kunde det hela avstyras och gärningsmännen skrämdes 

på flykt.  

Så var vaksamma på vilka som rör sig i vårt bostadsområde. De  

som tänker begå ett inbrott är ute och rör sig i området och letar  

efter lämpliga objekt. De är oftast minst två personer, en som hål-

ler vakt och en som gör inbrottet.  

Ser du ett pågående inbrott tex någon som står och bryter på en 

dörr eller ett fönster så ring 112. Ser du något som är konstigt ex, 

någon som är ute och rekognoserar eller som du tycker beter sig 

konstigt ring 11414.  

 

Oseriösa klädinsamlingar 

 
Har ni fått dessa lappar på era entré dörrar kontrollera en extra gång 

vad som står på lappen och vart de egentligen går någonstans. 
Dessa är ej olagliga men oseriösa. Det står ingenstans att dessa går 

till välgörande ändamål och du som ger får heller inte reda på vilka 

som samlar in kläderna. Den enda informationen som står är att de 

ska användas till ”återanvändning”. Har även testat att ringa på mo-

bil numret som står på lappen för att få lite info om organisationen 

men där får man inget svar eller så är telefonen avstängd. 

 

Hur vet jag att insamlingen är seriös?  
 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd hänvisar till organisationer 

med 90-nummer, vilket innebär att de genomgått en granskning. Är 

du osäker på en insamling har FRII på sin sajt frii.se en varningslista 

över oseriösa insamlingsorganisationer. 

Välkommen Rebecka 
Vi vill passa på att välkomna våran nya gårdsvärd, Rebecka Stenfeldt som 

bor på Hjortronvägen. Vi hoppas att du ska trivas i vårt glada gäng och att 

vi ska hitta på många roliga aktiviteter tillsammans med både barn och 

vuxna i vårat område. Den första aktiviteten som du var med på var bränn-

bollskvällen med korvgrillning och vi hoppas att det blir många fler gånger. 
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Styrelsens sidor 

Brännbollskväll på ängen  

Vilken härlig kväll, gårdsvärdarna hade startat grillen och på menyn var det korv med bröd o dricka till. Vi bör-

jade med korven så att vi skulle orka springa lite. Vädret var toppen och människorna som kom var taggade 

inför brännbollen.  

Det lilla charmtrollet (hunden) Chanelle bjöd på en härlig uppvisning när hon gav sig ut på spelplanen flera 

gånger och snodde bollen från spelarna, hon varvade en gång också. Alla fick sig ett riktigt gott skratt.  

 

Ett stort tack till er gårdsvärdar som lägger ner er själ för att vi boende ska umgås med varandra. Vi ser fram 

emot nästa sommar och förhopningsvis kan vi spela brännboll igen. 
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Styrelsens sidor 

 

 

Halloween 
Fredagen den 28 oktober 

Klockan: 18:00-20:00 

Plats: Lokalen på Hallonvägen 84 

 

Kvällen riktar sig mest till våra yngre medlemmar  

men vuxna är också välkomna. 

Kom gärna utklädda! 

Vi bjuder på lekar, musik och halloween  

inspirerad mat och dryck. 

Välkomna önskar Gårdsvärdarna! 

Pepparkaksbak 

Onsdagen den 23 november 

Klockan: 17:00-19:00 

Plats: Lokalen på Hallonvägen 84 

Varmt Välkomna önskar Gårdsvärdarna! 
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 Mingelkväll i styrelserummet  

Välkommen till en kväll med glögg,  

julmust och pepparkakor.  

 

När: Måndag 5 och 12 December  

Vi har öppet mellan 18.30—20.30  

 

Varmt välkomna.  
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Styrelsens sidor 

Styrelsen informerar 

Förvaltningskontorets adress 

Besöksadress:  
HSB Stockholm, Kungsängen  

Förvaltningskontor Kungsängen 

Postadress: 

Tibble Torg 9, 196 34 Kungsängen 

(kontoret ligger numera på bottenplanen av  

Brf Vinbäret, ingång från Mullbärsstigen) 

 

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 lägenhets-
nummer 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 stan-
dard som anges i förordningen om lägenhetsregister 
och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsre-
gister. Numret bildar tillsammans med adressen en  

 
 

unik identitet för varje bostad. Lägenhetsnumret består 
av fyra siffor. De två första siffrorna anger vilket vå-
ningsplan bostaden ligger på.  

Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan 
skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det 
som entréplan.  
 
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, bör-
jar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger 
till vänster om trappan och fortsätter medsols 

 

 

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 upp-

gift om OCR-nummer etc. HSB Portalen finns till-

gänglig 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 få ett lösenord så ska du kontakta HSB Stock-

holm på Tel: 010-4421000, be att bli kopplad till ser-

vicecenter, 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, 

medlemsdokument mm. Uppgifter om din lägenhet, 

aviseringar, OCR-nummer, bospar och mycket mer 

hittar du också här. Här kan du även byta ditt lösen-

ord. 

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 

HSB Portalen.  
Hur får jag ett lösenord till Portalen? 

Ditt lägenhetsnummer  

http://www.hsbportalen.se/
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Blandad information 

 

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 

bostadsrättsföreningar i Kungsängen. 

Telefonnummer:: 

Besöksadress: 

Postadress: 

010-442 13 90  

Tibble Torg 9 baksidan 

Tibble Torg 9 

196 34 Kungsängen 

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 decembernummer  

är 15 November 2016. 

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 December 

Foto: Julia Jansson 


