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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:    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. 



 
 

S 
ommar, sommar, sommar. 
Kristi himmelsfärds helgen 
levererade sommar-värmen 

för första gången i år och det var 
fantastiskt att kunna sparka av sig 
skorna och spring barfota i grä-
set, det har man ju längtat efter 
hela vintern. Men lika fort som 
värmen kom så försvann den för 
att till och med bjuda på mer snö 
på vissa ställen.  
 
Men äntligen kan man njuta av att 
vakna till sol och fåglarnas mor-
gon kvitter. Att få börja dagen 
med en kopp kaffe på sin ute-
plats eller balkong är ju magisk 
och vi hoppas på att värmen nu 
kommit för att stanna dessa som-

mar månader. 

För er som missade årsmötet så 
vill vi berätta att vi fått ett nytill-
skott till tidningen. Vi i redaktion-
en är glada att få presentera vå-
ran nya medarbetare Nicklas 
Wennberg som har en gedigen 

utbildning inom grafisk design.  

Vi ser fram emot att få samar-
beta med honom och ta del av 

hans kunskaper. 

Med detta vill vi hälsa Nicklas 
välkommen och till alla boenden 
önskar vi en ljuvlig sommar och på 

återseende i nästa nummer. 
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utkommer 4 ggr./år 

Ansvarig utgivare:  

Lennart Johannesson 

 

 

Redaktion: 

Julia Jansson   

Yvonne Eurenius   
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Hallonvägen. 82 

Hjortronvägen 91 

  

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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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 bal-

konger (boende). Urveckling av grön-

områden. Genomgång och uppföljning 

av mark- och trädplan, utemiljö och 

boenderegler. Hemsidan, e-post kor-

respondens med boende, information 

till nyinflyttade. Kontaktperson Gårds-

värdarna. 

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 tre 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 



RUNSKRIFTEN                  

Sida 6  

 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) 

HSB har nu skrivit kontrakt med  Brf Tibble där de ska få hyra lokal av oss. Förvaltningskontoret kommer då att 

ligga på Hjortronvägen 35.  Där kommer förvaltaren och förvaltningsassistenten  att finnas. HSB:s  fastighetsser-

vice kommer att finnas på  Hallonvägen 18. De kommer att hyra lokalerna fr.o.m. 2016-07-01 HSB kommer att 

bygga om lokalerna  så att det kommer att passa deras behov och HSB står för ombyggnadskostnaderna.  

Vi återkommer med mer information om när ombyggnationen är klar och kontoret öppnar.  

OBS! Det är inte tillåtet att backa in i garagen! 

Vi vill härmed uppmärksamma alla boenden som har en garage plats i föreningen att det inte är tillåtet att backa in i ga-

ragen. Detta på grund av att de ej är utrustade med den typen av ventilation som klarar av den mängden avgaser.  

Radon 

En fråga dök upp på årsmötet angående radon i vattnet. Föreningen får sitt vatten levererat av Upplands-Bro kommun 

som i sin tur får vattnet från Norrvatten AB. Norrvatten AB är ett kommunägt bolag som tar sitt vatten från Mälaren 

via Görvälns vattenverk. Vattnet som tas in för rening innehåller mycket små mängder radon varför det inte är något 

problem. Läs gärna mer på Norrvatten.se 
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Information från årsmötet 

Det var 59 röstberättigade varav 9 med fullmakter. 

Styrelsen fick mycket gott beröm för deras insats i föreningen av Hans Jansson som var ordförande för kvällen. Han 

ansåg att föreningen är mycket bra skött och skulle till och med kunna rekommendera sin son att flytta hit. Runskriftens 

redaktion fick också mycket gott beröm och han tyckte att tidningen är väldigt informativ. Det goda berömmet tar vi till 

oss och tackar för. Det här årsmötet gick ganska snabbt och vi var klara ca: 21.00, då gick vi, som ville, och fikade. 

Gårdsvärdarna hade dukat upp med fika i matsalen och vi fick njuta av hembakade vaniljbullar med kaffe, stort tack till 

er som ställde upp den kvällen. 

Containrarna 

Det är ett återkommande problem med att folk ställer skräp vid containrarna, 

som ej ska slängas där.  

Det enda som får slängas i dessa är det som står angivet på respektive container, 

allt annat skall slängas vid Brunna återvinningscentral. Du som inte har bil kanske 

kan fråga en granne om du kan få hjälp med att kasta dina sopor när denne skall 

åka dit. Nu är det ju så att dessa container även till för folk som inte bor i vårat 

område så betyder ju inte att det är vi/du eller jag som gör fel. 

 

Moloken vid Hjortronvägen närmast Coop konsum. 

Det är ett stort problem för de boende på Hjortronvägen (89-115) pga. att boende på andra gator/gårdar slänger sina 

sopor i moloken på höga Hjortronvägen när de är på väg till bussen. Det innebär att denna blir snabbt full och då får de 

gå till gatan ovanför för att kasta sina sopor och det är inte okey. Tänk gärna på att slänga din soppåse i moloken på din 

gata, det är ju så det är planerat, att man ska kasta i den moloken där man bor. Människan är ju av naturen organiserad 

och väljer det som är enklast, men kanske inte det bästa i alla sammanhang. 

Till dig som tänker renovera din balkong. 

På balkongen så består den ena sidan av betong och den andra av plattor. Dessa plattor är tillverkade av materialet as-

best. Dessa plattor får du absolut inte borra i eller ta bort själv. Det är bara vissa företag som får ta bort plattorna, detta 

pga. att asbest är ett så starkt giftigt cancer-framkallande ämne /material. 

Plattorna i sig är inte farliga där de sitter men börjar man att arbeta med 

dem så kan det frigöras partiklar som inte alls är bra för oss människor och 

djur. Om du vill/skall ta bort dessa plattor så vänd dig till ett saneringsfö-

retag som sanerar asbests. 

     Tack Anette, Martin och Melissa. 

Vi vill tacka Anette Blomqvist och Martin Arovén för deras stora engagemang i 

styrelsearbetet under de tre år som de hade sina uppdrag. Anette har avslutat sitt 

uppdrag då hon har flyttat från föreningen och Martin har valt att leva som en 

glad pensionär. Vi passar också på att tacka Melissa Söderberg för hennes insats 

som gårdsvärd.   
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Blandad information 

Styrelsen informerar 

Vi välkomnar Sara och Johan i styrelsen samt Nicklas i Runskriften. 

Vår utemiljö 

Styrelsen kommer under år 2016 att se över vår utemiljö. Det inkluderar våra gårdar, lekplatser, uteplatser, utbyggda bal-

konger och balkonger. Översynen görs i syfte att skapa en trivsam utemiljö som uppmuntrar till gemenskap och förmed-

lar trygghet. I samband med denna översyn kommer trivselregler för balkonger, utbyggda balkonger och uteplatser att ses 

över i syfte att skapa ett mer homogent uttryck. 

Vänligen  

Åsa, Robert och Peter, Markansvariga, Styrelsen Brf Tibble 

Info om Grillning  

Vi vill återigen påpeka för alla de som bor på bottenvåningen och har  

uteplats att det INTE är tillåtet att grilla på baksidan. 

Kolgrillar 

För er som använder er av kolgrillar så får ni gärna tända dessa med hjälp 

av en eltändare eller koltändare istället för tändvätska, då detta är skon-

sammare både för miljön och dina grannar. 

Johan Grip invald i styrelsen  

Jag heter Johan Grip och under mina 41år har jag sammanlagt bott i brf Tibble i 12år. För till-

fället bor jag på Hallonvägen 104 men har tidigare även bott på Hjortronvägen 5. I min yrkesroll 

som bla styr- och regleringenjör så arbetar jag mycket med reglering av luft- och värmesystem 

samt en del elinstallationer. Min förhoppning är att kunna hjälpa föreningen med att bla optimera 

värmesystemen vilket är bra både ur en ekonomisk synvinkel men även ur miljösynpunkt. På min 

fritid så umgås jag mycket och gärna med mina tre barn och min sambo. När tid finns över så 

blir det gärna träning och om vädret tillåter gladeligen en löprunda i Lillsjöskogen med vår hund. 

Sarah Wahlén invald i styrelsen 

Jag flyttade från Jakobsberg till Kungsängen i december 2015. Jag har suttit som både ledamot 

och suppleant i mina föregående bostadsrättsföreningar, Halmstad och Malmö samt nu senast i 

Jakobsberg. Mina starka egenskaper är planering, organisering och strukturering. Mitt intresse är 

att samla på giraffer och jag har ett par hundra olika giraffvarianter. 

Nicklas Wennberg invald i Runskriften.  

Jag  heter Nicklas och jag är 31 år. Jag flyttade hit till Kungsängen och Tibble i december 2015 

med min då gravida sambo, nu har vi fått en liten flicka som är 5 månader gammal. Just nu håller 

jag på att skolar om mig och skall bli mättekniker men har tidigare en examen inom förpack-

ningsdesign med tillhörande grafisk design. Det ska bli kul att jobba med Runskriften då det in-

nebär att jag inte lämnar den branschen helt bakom mig. 
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 UTEPLATSER! 

 

BRF Tibble  

Trivselregler angående utbyggd baksida ”uteplats”  

Beslut om att lägenhetsinnehavare får anlägga en uteplats på föreningens mark grundas på föreningsstämmo-

beslut den 12 maj 1977 och den 17 maj 1979 och har reviderats på stämman den 16 maj 1995. De regler som 

finns idag enligt styrelsebeslut, som grundar sig på beslut som togs på ovannämnda föreningsstämmor är föl-

jande:  

INNAN DU BÖRJAR  

Ta kontakt med styrelsen i brf Tibble eller HSB förvaltningskontor i Kungsängen.  

Du får då en byggbeskrivning på hur uteplatsen skall se ut och information om gällande trivselregler.  

Avtal om ”utbyggnad av baksida" skrivs i två exemplar och lämnas undertecknat till styrelsen.  

Du får tillbaka ett exemplar påskrivet av föreningen när utbyggnaden är klar  

och styrelsen har utfört besiktning.  

DÖRR OCH FÖNSTER  

Upptagande av dörr skall göras av en fackman/entreprenör. 

Spaltventil skall monteras i det nya fönstret för att säkerställa luftflödet. För effekt lika  

föreningens energiglas ska 3-glasfönster användas.  

Terrass dörr och fönsterpartiet målas i vit färg. För att underlätta framtida renoveringar 

rekommenderas att man väljer att måla ytan bakom elementet i stället för att tapetsera.  

VINDSKYDD  

Vindskydd, 180 cm högt och 100 cm ut från husliv, uppsättes på båda sidorna av uteplatsen. Vindskydden  

ska fastgjutas (grundläggas ordentligt) och får inte förankras i fasaden.  

Färgen ska vara mellanbrun lasyr.  

STAKET  

Trästaketet ska sättas upp, 60 cm högt och 200 cm ut från vindskydd samt hela lägenhetens bredd inkluderat  

förråd. Färgen ska vara mellanbrun lasyr. 

MARK OCH VÄXTER  

30 cm från husfasaden ska vara fri från plantering.  

Den hårdgjorda ytan av plattor, trä eller singel skall vara i marknivå.  

Ev häck på insidan av staketet får inte vara högre än staketet.  

Växter på uteplatsen får ej växa sig så höga att de når upp till grannens fönster på mellanplan.  

ALLMÄNT  

Uteplatsen får inte överbyggas.  

Ingen grillning får förekomma på uteplatsen  

Det åligger bostadsrättshavaren att på egen bekostnad väl vårda uteplatsen,  

och att vid anmodan av föreningen, nedmontera och borttaga utbyggnaden,  

om så fodras vid skötsel och underhåll av föreningens egendom.  

Ta hänsyn till dina grannar.  

Kungsängen Januari 2004  

Styrelsen brf Tibble  
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Styrelsens sidor 
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Styrelsens sidor 

Styrelsen informerar 

Nya gavlar på Hjortronvägen 65-67 

Så här fint blir det med Stofix AB:s konstruktion av våra husgavlar. Det blir en mycket jämn och fin fasad. 

 

 

Takarbeten 

Smideskonst kommer att arbeta på våra tak och bygga om stegen till takluckan  i trapphuset. Säkerheten på våra tak är 

viktigt, alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning. Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns tak-

säkerhet och att det underhålls. Den som arbetar på taket måste kunna förankra livlinan vid tillfälliga arbeten på taket.  

Regler för andrahandsuthyrning. 

Se § 40 i stadgarna. 

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för själständigt brukande endast om styrelsen 

ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl 

för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.  

Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse 

lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren 

ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hy-

resnämnden lämnar sitt tillstånd. 

För att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand 

så måste fylla i ett formulär och lämna det till 

HSB kontoret. Har du giltig anledning att hyra 

ut din lägenhet så är det styrelsen som i så fall 

beviljar andrahandsuthyrningen. Det är inte 

tillåtet att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand utan 

styrelsens tillåtelse. 
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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 & sön-

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 septembernummer  

är 15 Augusti 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 September 

Foto:  Foto: Yvonne Eurenius. 


