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Föreningar       

TIBBLE SENIORKLUBB 

Hallonvägen 32 

Ordf: Christina Jaakola  Rö 41 

Tel: 08-58170933           Mobil: 070-4943215 

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 

Styrelsen informerar även på våran Facebook sida 

 https://www.facebook.com/brftibble/  

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                             

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. 

https://www.facebook.com/brftibble/


N 
° 

2 Aktuella adresser och telefonnummer 

  

3 Redaktionens sida 

  

4-5 Styrelse ledamöter, gårdsvärdar, valberedningen 

  

6-7 Styrelsen informerar 

  - Fjärrvärme 

 - Elförbrukning 

 - Sålda lägenheter 

  

8-9 Renovering av tvättstugor 

 Hjärtstartare 

10-11 Bilder mingelkväll o semledagen  

  

14 Huskurage 

  

12-13 Valberedningen inför stämman 

  

18-19 Molokerna 

 - Kretsloppet 

 - Felanmälan mm. 

Runskriften 

Brf. Tibbles informationsblad  

utkommer 4 ggr./år 

Ansvarig utgivare:  

Lennart Johannesson 

 

 

Redaktion: 

Yvonne Eurenius    

 

 

 

Hallonvägen. 82 
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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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Valberedningen 

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.  

Bibbi Andersson 

   

Jenny Börlin Anna Svanström 

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.  

Folke Holtz Gudrun Stenberg 

Sabine Bernhardtz 

Ledamot 

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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Fjärrvärme ( Eon) 

Fjärrvärmeförbrukningen för 2017 blev 9 426 990 kWh. Vilket är en marginell minskning jämte-
mot föregående år, dock är trenden de senaste åren sjunkande (se tabell för flerårsöversikt) 

Fjärrvärmekostnaden för 2017 blev 8 260 020kr vilket även detta är en minskning med 3,3% 
motsvarande föregående år.  

Fjärrvärmeförbrukning flerårsöversikt  

 

 
Elförbrukning flerårsöversikt 

Elförbrukningen för 2017 blev 3 084 719 kWh vilket är en marginell minskning med knappt 
1% jämte emot föregående år dock är trenden sjunkande, (se tabell för flerårsöversikt). 

Elkostnaden för 2017 blev 3 394 432kr vilket är en marginell minskning med jämfört med 2016.  
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Grus i låskistan på entredörrar. 

Vi ber er vara uppmärksamma på entredörrarna. Det har förekommit att några personer har stoppat grus/stenar i 

låskistan så att dörren inte skall gå i lås. Titta gärna i låskistan och ta gärna bort gruset om du kan det. I annat fall 

får du ringa till felanmälan. I just det här fallet då det upptäcktes att det fanns grus i dörren, misstänkte man att det 

fanns ett uppsåt till brott på gång.  

Antal sålda lägenheter 2017 Observera att  Kretsloppscentralen i 
Brunna har ändrade öppettider. 

Öppettider:   

Måndag och onsdag: Stängt 

Tisdag och torsdag: 11.00-19.00 

fredag:   11.00-16.00 

lördag och söndag 10.00-15.00  

Antal Sålda lägenheter  

1:a 17 st 

2:a 12 st 

3:a 55 st 

4:a 12 st 

5:a  7 st 

Totalt 103 st 

Högsta försäljningspris  

1:a 1 700 000 

2:a  2 055 000 

3:a 2 550 000 

4:a 2 450 000 

5:a 2 700 000 
Elpriset höjs från 90 öre…….till…...99 öre/

kw pga. skattehöjningar fr.o.m 1/7-2018 

Trädfällning 

Vi har fällt en del träd i området, allt enligt trädvårdsplanen. Om ni har undrat varför det har hörts motorsågsljud lite till 
och från, så beror det på att det har sågats ner träd och det har lagts upp grenar och stammar i högar, runtom i vårt bo-
stadsområde som sedan har tagits bort.  

 

 Sophanteringen kostnaden för 
restavfall (dvs ej sorterade matso-
por) för 2017 blev 1 263 380 kr vil-
ket är en ökning med 1,4% jämfört 
mot 2016.  

Kostnaden för vattenförbruk-
ningen 2017 blev 2 861 637 kr 
vilket var en marginell ökning 
jämfört mot 2016.  

 

Rasta hundarna 

Rasta hundarna skall inte göras inne på våra gårdar det är inte tillåtet. Det räcker med att en 
hund kissar, då skall ju alla andra också markera på samma plats, så tänk på att rasta din hund 
utanför vårt boendeområde. Det blir mycket trevligare för oss alla. 
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 Renovering av samtliga tvättstugor fortskrider. 

 

Lite bilder ifrån den nyrenoverade tvättstugan på Hallonvägen 18. Nytt för tvättstugorna är att man har valt att ha 

fönster i dörren in till respektive tvättstuga. Det har man gjort av säkerhetsskäl utifall att någon blir sjuk och blir 

liggandes på golvet utan att kunna kontakta någon. Finns det någon som kan uppmärksamma det så kan den perso-

nen kunna kalla hjälp om det skulle behövas. Mycket bra.  
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 Hjärtstartare. 

Styrelsen har köpt in 5 st hjärtstartare till förenigen  
och placerat dem i samtliga tvättstugor. 

Varför är det viktigt med fler hjärtstartare i samhället? 

För varje minut som går vid ett plötsligt hjärtstopp ökar risken för dödlig utgång med 10 procent. 
Det är bara en hjärtstartare som kan få stopp på det elektriska kaoset som råder i hjärtat vid ett 
hjärtstopp, därför är det viktigt med snabba insatser. 

Hur fungerar en hjärtstartare? 

En hjärtstartare används för att rädda personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp har ett elektriskt 
kaos uppstått i hjärtat, något man försöker få stopp på med hjälp av en strömstöt. Strömstöten gör så att hjärtat åter kan 
slå normalt.  
Till hjärtstartaren hör elektroder som fästs på bröstet hos den drabbade. Elektroderna analyserar hjärtats rytm och avgör 
om det finns behov av en strömstöt för att rädda den drabbade. Om hjärtstartaren kommer fram till att en strömstöt är 
nödvändig, säger hjärtstartaren åt användaren när han eller hon ska ge stöten, vilken då skickas genom elektroderna. Det 
är omöjligt att ge en stöt om det inte anses nödvändigt. Med andra ord: du kan inte göra fel . 
 
Du kan inte göra fel med en hjärtstartare 
Många som inte vet hur en hjärtstartare fungerar är lite ängsliga över att behöva använda en. I praktiken är det omöjligt 
att använda apparaten fel. Hjärtstartaren analyserar aktiviteten i hjärtat (EKG) med hjälp av elektroderna som man sät-
ter på personens bröst. Den uppmanar endast att man ska ge en stöt om det behövs. Det går inte att ge en stöt till ett 
hjärta med normal hjärtrytm. 
 

Varför ska vi ha en hjärtstartare? 

Varje år drabbas cirka 10.000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever endast cirka 7%. Enda sättet 
för att få igång ett hjärta som drabbats av hjärtstopp är hjärt-lungräddning tillsammans med en hjärtstartare. Forskning 
visar att tiden är helt avgörande för personens överlevnad då chansen till överlevnad minskar med 10% för varje minut 
som går utan påbörjad hjärt- lungräddning. 
 

Hjärtstartare guidar dig igenom hela förloppet 

Genom röstinstruktioner kommer apparaten att guida dig genom livräddningsprocessen. Den säger till att man ska kalla 

på hjälp, kontrollera andning, starta HLR etc. Skulle man ha svårt att höra vad hjärtstartaren säger finns det även en del 

hjärtstartare som har en display som ger instruktioner i form av text och bild. Det är alltid bättre att agera och försöka 

att rädda ett liv än att inte göra någonting alls. Fler person i samhället borde gå en kurs eller utbildning i hjärt- och lung-

räddning så passa på att  anmäla dig. 

 

Samtliga boende i Brf  Tibble erbjuds utbildning på 

dessa utan kostnad. 

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för HLR + AED utbildning 

till "utbildning@asmund.se".  

Utbildningen är på 2 timmar med start 19.00 - ca 21.00. 

Kursdatum blir torsdagar:  

5 april, 19 april, 3 maj, 17 maj och 31 maj. 

Kurslokal Hallonvägen 84. 

Antal deltagare per kväll är begränsat till max 12 personer. 
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Mingelkvällen i styrelserummet 

 

 

Måndagen den 4 december hade styrelsen bjudit in till en mingelkväll i styrelserummet, där det bjöds 

på kaffe och glögg med pepparkakor och lussebullar. Det har blivit en tradition och styrelsen tycker 

att det är väldigt trevligt att få träffa många av er boende som kommer ner över en fika och sitta o 

prata lite.  
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 Semledagen och alla hjärtans-dagen. 

Firades också som vanligt med fantastiskt goda semlor som Jenny och 

Romina dekorerar innan vi får njuta av dem till en kopp kaffe.  
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Styrelsens sidor 

Fullmakt 
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen ( betalat avgiften ). 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast make, sambo annan närstående eller annan medlem får 

vara ombud. Med närstående avses förutom make eller sambo, föräldrar, syskon, barn. 

Ombud får bara företräda medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad samt gäller högst ett år efter utförande. 

 

Ort_________________        Datum_________________ 

Fullmakt för______________________________________ 

Att företräda ( namn på bostadsrättshavaren)____________________________________ 

Lägenhetsnummer_____________ 

 

—————————————————————–————- 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning 

Fullmakten behöver ej vara bevittnad                                                                                          HSB Stockholm 

Valberedningen 

Valberedningen har börjat med sin planering inför årsstämman 2018 och vill gärna komma i kontakt med dig, som 

bor i brf Tibble och vill vara med och påverka vad som händer i vår förening. Önskvärt är att du har någon form 

av kompetens som kommer föreningen tillgodo ex: fastighetsskötsel, informationsansvarig, 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 intresseanmälan i föreningens brevlåda på Hjortronvägen 81 eller i brev-

lådan hos någon av oss i valberedningen. 

 

Märk kuvertet ”Valberedningen”  

 

 

                                             

 

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 

Intresseanmälan 

Namn: …………………………………………….. 

Gata: ……………………………………………... 

Telefon: …………………………………………. 
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Årsstämman  

Brf Tibble  

 

Vi hoppas så många som möjligt kan komma.  

Din röst betyder mycket.  

 

Ni är varmt välkomna 

 

Torsdagen den 26 April 

Kl. 19:00 

 

Ekhammarskolans Aula 
 

 

 

Inför årsstämman 
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HUSKURAGE – EN POLICY VID ORO 

FÖR VÅLD I NÄRA RELATION 

KOM IHÅG ATT INGEN KAN GÖRA ALLT – 

MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! 

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsopro-

blem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra 

flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler för-

övaren. Många lever därför med våld varje dag.  

Varje år dödas över 20 personer av våldet som används 

mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, 

men även barn och män dödas av närstående.  

I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. 

Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, 

som borde vara den tryggaste platsen på jorden.  

I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever 

i hem med våld. Det är minst 200.000 barn i Sverige. Det 

vi känner till om de här barnen är att de löper tio gånger 

så stor risk att senare i livet vara de som själva utsätts för 

fysiskt våld och många gånger också utsätter andra. Vi kan 

stoppa den här kedjan av våld och vi behöver därför hjäl-

pas åt för att möjliggöra ett bättre liv för de här barnen.  

Det vi också vet är att minst 300. 000 barn lever i hem 

med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan innebära 

att de här barnen inte får den omsorg de har rätt till och 

därför utvecklar skadliga beteenden mot sig själva eller 

andra. Även de barnen behöver vi tillsammans värna om 

och hjälpa så gott vi kan.  

Det kan handla om att erbjuda barnen en fika när vi vet 

att de vuxna inte förmår ta hand om varken sig själva eller 

barnen. Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de 

inte får lugn hemma och det kan vara att göra en orosan-

mälan till Socialtjänsten för att barnen ska bli synliggjorda 

och hjälpta. Detta är vad vi kallar mikro-handlingar som i 

någons liv kan innebära strategier för att överleva och på 

så vis får det makroeffekter.  

Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter begås varje 

dag. Av dessa anmäls 17 våldtäkter. Majoriteten av alla 

våldtäkter (framförallt de som förblir oanmälda) sker av 

någon en har en relation med. Vi kan tillsammans för-

hindra våldtäkterna som sker i nära relation.  

Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer mot-

stånd om de vet att hjälp finns att få. De kommer alltså att 

våga göra större motstånd (sådant som hörs och syns) om 

de vet att grannar kommer till deras undsättning. Den vet-

skapen ger oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra med-

människor. 

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera 

kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. 

Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, 

hör efter hur allt är och kontakta polisen om det är en 

akut eller hotfull situation. 

 

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE BER VI 
DIG:  
1. Knacka på hos grannen.  
 
2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bi-
dra till att skapa mer trygghet.  
 
3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid 

situationer som upplevs akuta eller hotfulla.  

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadsha-

vare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; 

kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. 

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT 

KNACKA PÅ!  

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen.  

Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld.  

Du kan rädda liv!  
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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  

loggar 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 med-

lem 

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 kom-

mer 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 lägen-
het. 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 lägenhetsregis-
ter. 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. 
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 siff-
rorna 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 

hemförsäkringen 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 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. 



RUNSKRIFTEN                  

Sida 19  

 

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: 11.00-19.00 

fredag:   11.00-16.00 

lördag och söndag 10.00-15.00 

 

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. 

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,  

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 juninummer  

är 15 Maj 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 Juni 

Foto: Yvonne Eurenius 

Välkomna på Årsstämman den 26 April 


