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Inledningsvis vill styrelsen påminna om att      

bommen skall stängas när bilen körs in och ut. Vi 

vill även påminna om att det inte är tillåtet att 

lämna bilen/MC parkerad inom området. Detta är 

viktigt eftersom räddningstjänst måste kunna ta sig 

fram om faran skulle vara framme. Är det så att en 

bil står parkerad på gården kan man ringa till       

AimoPark på numret 0771969000. 

BRF Tibble Nytt och styrelsen hoppas att alla har haft en trevlig sommar.   

Styrelsen har numera öppet som vanligt på helgfria måndagar mellan        

18.30–19.00.  

Hjortronvägen 81 brftibblenytt@boitibble.se  

Trapphusen skall inte användas som förråd, detta av 

säkerhetsskäl. Rullatorer och barnvagnar förvaras 

under trappan .Cyklar ska inte placeras i trapphuset 

utan ska placeras i cykelstället utanför.  



Detta är inte MATAVFALL: 

 Plastpåsar, plastfilm eller                         

aluminiumfolie 

 Ciggarettfimpar, snus eller aska 

 Blöjor, bindor, våtservetter 

 Dammsugarpåsar 

 Glasspinnar, ätpinnar 

(kinamatspinnar) 

 Kattsand, husdjurströ 

 Stearinljus 

 Textilier eller liknande material 

 Jord, sand 

 

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. 

Kastas i den LILLA moloken 

där det står matavfall. 

 

 

   Allt detta är MATAVFALL: 

 Alla slags matrester, både råa och till-

lagade 

 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 

Kort och gott så kan du kasta allt som 

är brännbart i den STORA moloken.  

Matavfall 

Restavfall 



De som bor på bottenplan får ej använda föreningens mark för att plantera eller för-

vara föremål. Vill man plantera så skall detta göras innanför staketet. Uteplatserna ska 

inte heller användas för förvaring.  

Föreningens tvättstugor är endast avsedda för boende, det är förbjudet att tvätta 

tvätt som inte är ens egen.  Man får exempelvis inte tvätta åt vänner eller släktingar.  

 

 

 

Styrelsens öppettider: Helgfria måndagar 18.30-19.00 

För eventuella frågor vänligen kontakta oss på brftibblenytt@boitibble.se  

Bakom Hjortronvägen 103-115 så har det påbörjats 

ett arbete med att dra nya vattenledningar på      

kommunens mark. 



Knäckig äppelkaka  

 Ingredienser  

 6 äpplen 

 150 gram smör 

 1 1/2 dl strösocker  

 3 dl havregryn 

 1 1/2 dl mjöl 

 1/2 tsk bakpulver  

 1/2 dl ljus sirap 

 2 msk mjölk  

 Gör så här: 

Sätt ugnen på 175 grader, skala och kärna ur äpplena.  

Smörj formen med smör, och skär äppelbitarna i skivor. 

Smält smöret i en kastrull, och dra bort från värmen när den har smält– rör ner 
mjölk och sirap. Blanda de torra ingredienserna i en skål och rör sedan ner i 
smörblandningen. Lägg ner äppelbitarna i den smorda formen och klicka / bred 
ut smeten över  äpplena. 

Ställ i mitten av ugnen i ca 30 min, eller tills pajen är knäckig /gyllenbrun.  

Servera med glass eller vaniljsås. 

Recept från Jennys matblogg  


