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Tvättstugan  
Överlappningstiderna i tvättstugan är borttagna, 
den faktiska tiden är den tid som du har bokat, 
har du bokat tid exempelvis, klockan 11.00-15.00 
så är det den tid som gäller. Du kan inte hämta 
din tvätt efter att din tvättid har gått ut.  
Om man tappar bort sin tagg till tvättstugan då 
kostar det 500 kr att få en ny tagg.  
Efter du tvättat klart: Kom ihåg att rengöra ludd-
filtret efter torktumling. 
Samt torka av golv och  
maskiner. 

Tvättiderna är följande:  
7.00-11.00, 11.00 -15.00,  
15.00 -19.00, 19.00 -23.00 

 
Namnskyltar på lägenhetsdörren 
Det är inte tillåtet att sätta en tejp/klisterlapp 
med namn på din lägenhetsdörr. Om du hyr i 
andrahand eller om du har blivit sambo, är 
det viktigt att du kontaktar Gunilla på HSB-
kontoret på Tel: 010-442 13 90. 
Då sätter HSB ditt namn på namnskylten.  

Måndag: stängt 
Tisdag, onsdag: 09.00-11.30 
Torsdag:   13.00-18.00 
Fredag:   stängt 

Q-Park  

Q-Park har blivit uppköpt av det japanska före-
taget Sumitomo Corporation och byter namn 
till Aimo Park. 

 
Observera att avgift för mc 
ska erläggas. Avgiften idag är 
densamma som för bil.  

 

Det finns en ny betal-
ningsapp för gästparke-
ringen.  Ladda ner ap-
pen MobilPark för att 
kunna betala .  

Avgiftshöjning 2020 

På budgetmötet 2019 som avser budgeten 2020 
togs det ett beslut att årsavgiften för lägenheterna 
skall höjas med 2.5% från och med 1 januari 2020. 
Hyran för garagen höjs med 10 kronor i måna-
den. Anledningen till höjningen av avgiften, är för 
att föreningen skall täcka de kostnader som vi 
kommer att få på grund av omfattande renove-
ringar under de kommande åren. 

Elpriset  
Elpriset höjs till 100 öre per 
kWh-timme.  
Boende betalar enbart för 
förbrukningen och förening-
en står för de fasta  
el-avgifterna.    

 



  
 

Avtal/uteplatser 

Ni/du som äger en lägenhet med en utbyggd uteplats och vet om att ni inte har skrivit på ett avtal 
gällande eran utbyggda uteplats, då behöver ni skriva på ett avtal och lämna till styrelsen. Om du 
övertar en befintlig utbyggd balkong eller inglasning i samband med köp av bostadsrätt ska du 
skriva ett övertagandeavtal. Ni kan sedan lämna in det i brevlådan på Hjortronvägen 81 eller 
komma ner till oss i styrelsen på Hjortronvägen 81. Öppet helgfria måndager klockan 18.30-19.00.   

Varför man behöver ett avtal, är för att marken utanför lägenheten är föreningens och utan ett 
avtal, har man ingen rätt att använda den marken. Man godkänner i avtalet att man sköter om sin 
uteplats och följer föreningens anvisningar om uteplatsen, samt att man är villig att ta ner den 
utbyggda uteplatsen om så skulle behövas då föreningen behöver komma åt för renoveringar. 

Det går att skriva ut avtalet från hemsidan på:  

http://www.boitibble.se/uteplatser-2 och http://www.boitibble.se/balkonger/ 

eller hämta i styrelserummet på Hjortronvägen 81.  

Vad  skall du göra inför en flytt/inflytt 

Besiktning   
Innan du säljer din lägenhet måste du kontakta 
förvaltaren, Hjortronvägen 35, för besiktning av 
lägenheten. 
Nycklar  
Lägenhetsnyckel som också går till lägenhetsför-
råd, entréport och vägbom är skyddad. Extra 
nyckel kan bara beställas från förvaltningskon-
toret, Hjortronvägen 35 
Tvättstugebricka  
Tvättstugebricka ska fås av säljaren till lägenhet-
en. Saknas denna kan den beställs hos förvalt-
ningskontoret, Hjortronvägen 35, mot kostnad. 
Inre fond  
Ansökan sker tillsammans med kvitto hos förvalt-
ningskontoret, Hjortronvägen 35.  
Glöm ej lägenhetsnumret! Vilket belopp den inre 
fonden uppgår till finns att läsa på månadsavier-
na som skickas ut. Kvittot får vara max 6 måna-
der gammalt. Läs mer i boenderegler tidningen. 
Boendekort parkering  
Ansöks om hos styrelsen, Hjortronvägen 81, helg-
fria måndagar klockan 18:30 – 19:00. 
Garageplats   
Kontakta förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35 
om du önskar garageplats, kösystem finns. 
Avfallshantering  
Moloker  
(stora tunnor) finns vid respektive parkering.  
Här sorterar vi matavfall (i den lilla) samt 
restavfall (i den stora).  
I containrar sorterar vi kartong, glas, metall,  

tidningar och plast. 
Mer info finns på hem-
sidan under Miljö. 
Boenderegler  
Broschyr som delas ut till nyinflyttade, bra in-
formation till alla boende. 
Renovering  
Före renovering, om du är osäker på vilka regler 
som gäller kontakta styrelsen. Vad som gäller re-
gleras i föreningens stadgar och boenderegler. 
Hemförsäkring  

Varje lägenhet måste ha en hemförsäkring, kon-
takta försäkringsbolag och jämför villkor och pri-
ser. Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen behövs 
ej då föreningen har tecknat detta för samtliga 
lägenheter i föreningen. 
Nyttjanderätt  
Har du uteplats baksida eller framsida eller ingla-
sad balkong krävs nyttjanderättsavtal som signe-
ras mellan den boende och styrelsen. Läs mer på 
hemsidan under Uteplatser och Balkonger 
Nycklar   
Nycklar till lägenheten ska överlämnas till köpa-
ren. Nycklar till entréport, vägbom och lägenhets-
förråd (samma sorts nyckel) ska också överläm-
nas till köparen 
Tvättstugebricka  
Ska överlämnas till köparen (1 per lgh) 
Boendekort parkering 
Återlämnas till styrelsen, Hjortronvägen 81. 
 



          Tibble Bostadsrättsförening 
 Styrelselokal: Hjortronvägen 81, 196 35 Kungsängen 
                  Styrelserepresentant träffas här helgfria måndagar kl. 1830 -1900 

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSLOKALEN 
 

Vi som är medlemmar i BRF Tibble kan låna lokalerna på Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 

21 till privata familjefester/tillställningar.  

 

Den medlem som lånar lokalen är fullt ut ansvarig att vara på plats under hela tillställningen. Du 
är dessutom skyldig: att se till så ordningsregler efterlevs, och till att ha möjlighet att avbryta 
festen vid behov, du är också ansvarig för att vägarna till nödutgångarna är fria och att gästerna 

får information om var nödutgångarna finns. 

 

Om lokalen ska användas för annat ändamål, eller om någon annan än medlem i BRF Tibble vill 

låna lokalen så krävs godkännande från styrelsen innan du bokar lokalen. 
 

Utrustning: Spis, kyl & frys, diskmaskin, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenko-

kare, bord, stolar, samt glas, porslin och bestick finns för 60 personer. 

 

Max antal personer: 70 st. Den som lånar lokalen skall informera sig om utrymningsvägar 

och ansvara för att ej mer än tillåtet antal personer vistas i lokalen. 
   

Pris:         Medlemmar i föreningen får låna lokalen till privata familjefester/  

         tillställningar kostnadsfritt.  

Tider för utlåning: Utlåning av lokalen sker från kl. 11.00 dagen du  

lånar lokalen till kl.11.00 dagen efter. 

Tänk på att planera din fest i god tid. 
 

Tider:         Inga störande ljud efter kl. 23.00 
         Lokalen ska vara utrymd senast kl. 01.00 

         Detta gäller även på nyårsafton  
 

Ordningsregler:      Det är inte tillåtet att sälja alkoholhaltiga drycker. 
         Rökning är ej tillåten i lokalen. Askkoppar finns utanför lokalen.  

         Bilen får inte parkeras utanför lokalen mer än för i-och urlastning. 
 

Skador: Vid eventuell skada i lokalen eller på inventarier förbinder sig  
lokallånaren att ansvara för ev. reparationskostnader. Glas, porslin eller 
annan köksutrustning som skadats eller gått sönder ersätts till lokalut-
lånaren direkt vid återlämnande av lokalen. 

 
 

Städning: Städning av lokalen inkl närområdet utanför ska göras innan utlånings-
tidens slut (kl. 11.00). Observera att golven skall vara torra efter skur-
ningen och diskmaskinen skall vara tömd. Sortera soporna och forsla 
bort allt skräp. Utrustning finns i förrådet bredvid toaletten.  
Lokalen skall vara återställd i det skick du fick den senast 
kl.11.00 

 

Besiktning:       Före/efter lån av lokal görs tillsammans med lokalutlånaren. 

 

Ha det så trevligt! 

Styrelsen för BRF Tibble  



 

 

Gårdvärdarna Önskar alla boende  
God Jul och Gott Nytt År  

Jenny, Bibbi, Anna,  
Sven-Olov och Rajdeep 

 

God Jul och  

Gott Nytt År  

Tibble stick- och vävstuga önskar allamedlemmar  

 

   Seniorklubben  

  önskar alla  

medlemmar  

God Jul  

och  

Gott Nytt År 

Att ha en nissedörr hemma i december har blivit väldigt populärt. En nisse har flyt-
tat in och plötsligt händer konstiga saker hemma. Vill du göra tiden fram till jul ma-
gisk och förväntansfull för barnen? Då är en nissedörr perfekt! Du väljer själv hur 
mycket energi du vill lägga på det. Kanske går du all in och fixar och pysslar så att 
nissen har lämnat spår efter sig varje morgon, kanske skriver nissen ett brev till bar-
nen varje dag – eller kanske händer något vid nissedörren bara på helgen. Barnen 
kommer garanterat tycka att det är spännande.  
Nissedörr – vad är det? En nissedörr är en liten dörr som sätts upp ovanför golv-
listen, ofta tillsammans med en stege upp till dörren, en liten brevlåda intill och 
kanske en julgran, släde och något annat utanför dörren. Allt i miniatyr förstås. Det 
går förstås att göra en egen nissedörr och få den som man vill, i stället för att köpa 
en färdig.  
Och det behöver inte vara särskilt avancerat. Du kan använda nästan vad som helst 
– exempelvis papp, trä, trolldeg eller glasspinnar. Trolldeg är bra att använda för att 
göra små tillbehör som träskor, en stol till nissen eller kanske en släde. Det finns 
flera hemsidor med steg för steg-guider till hur du pysslar ihop en nissedörr.  

Skapa magi med en nissedörr åt barnen! 

Öppettider kretsloppcentralen Brunna 

Veckodag     Bytesboden 
Måndag  Stängt  Stängt 
Tisdag  11:00-19:00  11:00-16:00 
Onsdag  Stängt  Stängt 
Torsdag  11:00-19:00  11:00-16:00 
Fredag  11:00-16:00  11:00-16:00 
Lördag  10:00-15:00  Stängt 
Söndag  10:00-15:00  Stängt 

Kretsloppcentralen är stängd under dessa helgda-
gar: julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton 
och nyårsdagen. 

Nissedörrar går att 
köpa hos till exempel 
Rusta, Panduro och 
Adlibris . 


