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Halloween 

Den 26 oktober var det dags för den 
årliga halloweenfesten. Vi gårdsvärdar 
som arrangerade kvällen uppskattar att 
det är så många vuxna och barn som 
kom och var utklädda. Kvällen var som 
vanligt fantastisk, det bjöds på pizza-
bullar och magisk dryck, sedan avsluta-
des kalaset med fiskdamm för barnen.  
 

OBS 

Tänk på att stänga entrédörren 
ordentligt och låt inte fönstren i 
trappuppgångarna vara öppna, 
vi ska inte ”elda åt kråkorna”. 
Värmekostnaden ökar drastiskt 
och de som bor på bottenvå-
ningen får det väldigt kallt i lä-
genheterna då det snabbt blir 
utkylt i trappuppgången, fram-
för allt när det är  minus- 
grader ute.  

Nytt utseende 

Nu har Runskriften fått nytt utseende, från att ha varit en 
tidning, till att bli ett informationsblad, från styrelsen till 
dig som boende i BRF Tibble. Detta  innebär att vi kan 
komma ut med aktuell information mycket snabbare och 
tätare än tidigare. Vi väljer att skriva ut vårt informations-
blad på redaktionen, därmed blir kostnaden betydligt 
mycket mindre än tidigare, då vi skickade  tidningen till 
ett tryckeri. Vi hoppas att ni, precis som vi, tycker att det 
är en positiv förändring.  

Avgiftshöjning 

På budgetmötet 2018 som avser 
budgeten 2019 togs ett beslut 
för årsavgiften för lägenheterna 
skall höjas med 2,5 % från och 
med 1 januari 2019.  Hyran för 
garagen kommer att lämnas 
oförändrad.  Anledningen till 
höjningen av avgiften, är att 
föreningen skall täcka de kost-
nader som vi kommer att få på 
grund av omfattande renove-
ringar under de kommande 
åren då kulvertbytena  kommer 
att påbörjas.  

 
Inbrottsvarning - Var vaksamma  

Tråkigt nog så har två lägenheter på låga Hallonvägen 
nyligen fått besök av inbrottstjuvar. Viktigt att tänka    
     på: lås ytterdörren även när ni är hemma, det    
       händer att oärliga personer helt fräckt öppnar 
  dörren och tar åt sig det som finns innan- 
      för dörren. Bor du på markplan, se alltid till att 
          fönster och altandörrar är låsta. Släpp inte in 
  någon som inte kan visa legitimation.  
     Meddela dina grannar om ni är bortresta, 
        med kontaktuppgifter så att polisen 
   kan få tag på er vid behov. Se till att 
          det ser bebott ut även om ni är borta.    
         Skaffa gärna flera timer som   
         tänder och släcker i lägenheten.  



Pepparkaksbaket  
I november var det som  
vanligt pepparkaksbak med  
gårdsvärdarna. Det var väl- 
besökt och många pepparkaksbagare bakade 
för fullt. Några barn bakade peparkakshus 
som finns uppställda i styrelserummet på 
        Hjortronv. 81 under december månad  
 för beskådan, klockan 18.30-19.00 

 

Molokerna 

Någon eller några sliter bort 
det lilla svarta plasthöljet som 
omger låset till våra moloker. 
Anledningen till att de sitter 
där är för att skydda låset från 
att frysa, för när det fryser så 
kan vi inte låsa upp och kasta 
våra sopor, så snälla ni som tar 
bort dessa skydd, låt dem sitta 
kvar, de gör mer nytta där än 
på marken eller i soptunnan. 
Det kostar mer för oss boende 
om HSB måste beställa nya 
skydd och montera  dem. 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen och vi på redaktionen 

Tvättstugorna 

Nu har vi upphandlat ett nytt bok-
ningssystem till tvättstugorna och 
den bygger på den gamla principen 
som det var tidigare. Det betyder att 
du måste boka tvättstugan som tidi-
gare i entrén till tvättstugan. Bara den 
som har bokat tvättmaskinerna kan 
komma in i tvättstugan och starta 
dem. Det kommer information från HSB där det står 
att ni ska hämta ”taggen” till bokningssystemet.  
Observera att det är viktigt att ni hämtar ut ”taggen” 
annars kan ni inte använda tvättmaskinerna. Tänk på 
att det är lägenhetsinnehavaren som ska kvittera ut 
”taggen” samt att föreningens lägenhetsnummer skall 
uppges, det tre-siffriga numret som du finner på din 
ytterdörr i ena hörnet eller på din avgiftsavi.  
Glöm inte att ta med din legitimation. 

Välkommen till HSB-kontoret på Hjortronvägen 35.  

Öppettider:  
Måndag:   Stängt 
Tisdag-Onsdag:  09.00-11.30 
Torsdag:   13.00-18.00 
Fredag:  Stängt 

Mingelkvällen 

En återkommande tradition som styrelsen har 
bjudit in till under några år är mingelkvällen.  
En mycket trevlig kväll med många boende 
som besökte styrel-
sen och där det pra-
tades, drack glögg åt 
pepparkakor och saff-
ransbröd.  


