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Information från årsstämman 2019
Mötet startade med Mikael Enström, som är ekonom på HSB Stockholm och arbetar med finansiering
och upphandling med olika banker, informerade oss om föreningens sparande, räntekostnader, amortering, avskrivningar, underhåll mm. Föreningen har enligt Mikael en god ekonomi och vi är väl rustade inför räntekänslighet. Enligt röstlängden var det 100 röstberättigade medlemmar och 24 fullmakter.


Lars Hörnesten har suttit som HSB:s ledamot har nu gått i pension och ersatts av Attila Kriss.



Peter Karlsson, representant från EON, informerade om kulvertbytena som kommer att ske på våra
gator och varför vi måste byta ut dem. De är 50 år gamla och rostangripna, han visade bilder på hur
de ser ut och det var inga fina bilder.



Anvisningar gällande balkonger och anvisningar utbyggnad baksida/uteplats röstades igenom och
styrelsens förslag antogs. Dessa har ni fått tillsammans med årsredovisningen för 2018 i brevlådan.



Grillning med gasol eller el får ske på uteplasten (baksidan) och balkong.

Observera att kolgrillning inte är tillåtet, visa hänsyn till dina grannar.


Det här informationsbladet var klart några dagar efter årsmötet, vi har inte kunnat dela ut det tidigare pga. att årsmötesprotokollet har vart på drift. Eftersom det inte har vart justerat och påskrivet
så har vi inte kunnat lämna ut reglerna som togs på årsmötet förrän nu.
Om plomberingen på hjärtstartaren är bruten/använd så skall ni kontakta
Peter Asmund på telefonnummer: 070-517 29 71.

Ett Stort Tack till alla er ledamöter, för
era fantastiska insatser under den
tid som ni suttit i styrelsen.
Felix Bordon Matas, ledamot som har flyttat ifrån Sverige.
Nancy Olofsson, ledamot som har flyttat ifrån kommunen.
Peter Asmund, ledamot som avgått på egen begäran.
Sabine Bernhardtz, ledamot som flyttat ifrån kommunen.
Johan Grip, ledamot som också kommer att flytta härifrån.
Birgitta Alatalo som suttit i valberedningen och har avgått
på egen begäran.
En bra valberedning ger en bra styrelse som ger en bra förening - stort tack till alla er i valberedningen.
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ANVISNINGAR UTBYGGNAD BAKSIDA / UTEPLATS
INNAN du börjar med utbyggnad av din baksida
Innan du pabörjar din utbyggnad ta köntakt med styrelsen i Brf Tibble.
Du far da en ritning hur uteplatsen skall se ut öch anvisningar gallande utförandet. Avtal gallande utbyggnad av uteplats pa baksida, skrivs i tva exemplar öch lamnas undertecknat till styrelsen. Du far tillbaka ett exemplar av avtalet paskrivet av styrelsen nar utbyggnaden ar klar öch styrelsen har utfört besiktning med gödkant resultat enligt nedan gallande anvisningar öch aktuella ritningar.
Dörr och fönster
Upptagande av dörr i husfasaden skall utföras av fackman. Intyg fran fackmannen lamnas till styrelsen
nar byggnatiönen ar klar.
En Spaltventil maste finnas, öch mönteras i det nya fönstret för att sakerstalla luftflöde. Anvand 3glasfönster
Terrass dörr öch fönsterpartiet malas i vit utömhusfarg.
Vindskydd
Vindskydd byggs i tra öch skall vara genömsiktligt. Utförmning se nedan
Mått: 180 cm hö gt och 100 cm ut frå n husfasaden, uppsä ttes på bå da sidorna av uteplatsen. Se ritningar.
Vindskydden far inte förankras i husfasaden samt maste grundlaggas ördentligt.
Färg: Mellanbrun lasyr. Om traet ar tryckimpregnerat bör det malas inöm 18 manader fran ditsattande
Gavellägenheter: Vindskydd vid husgavlarna far byggas ut till max 3 meter.

Staket
Staket ska byggas i tra, öch utförmas enligt nedan.
Mått: 80 cm hö gt och 200 cm ut frå n vindskydd samt utmed hela lä genhetens bredd. Staket – hö jden
mats fran huslivets grund (fran fasadens undre tegelstenskant) önskvart med anpassning till grannars
staket höjd. Detta för att uppna en visuell enhetlighet. Eventuellt halrum under staket ner till mark tacks
av vagratt plank.
Färg: Mellanbrun lasyr Om traet ar tryckimpregnerat bör det malas inöm 18 manader fran uppsattandet.
Spaljé
Spaljé́ far sattas upp pa uteplatsens körtsidör, framför vindskydden. Genömsiktlighet minst 50%. Spaljé ns höjd far inte överstiga vindskyddets höjd.
Uteplatsens ”Golv”
Uteplatsens gölv far besta av gras, plattör eller singel i marknivå. Om altangolv i trä byggs få r det inte
överstiga nedersta delen av huslivet (undre kanten av nedersta tegelstensraden). Gölvet far inte fastas i
fasaden.
El:
En fast installatiön av el till uteplatsen ar tillaten, skall utföras av fackman.
Mark och växter
30 cm fran husfasaden maste vara fri fran plantering. (nara plantering kan örsaka skadör pa fasad)
Vaxterna far inte vaxa över grannens fönsterbleck.
Grind
Grind i staket ar tillatet. Utseendet öch höjden pa grinden skall vara lika söm staketet
Förråd
Fastbyggda förrad ar inte tillatet döck ar dyn böx för förvaring tillaten
Växthus
Mindre, ej fastmönterat vaxthus tillatet
Partytält / Paviljong / Pergolaställning
Tillatet med matten: max 3x3 meter (bredd x langd)
Far ej anvandas söm förrad öch inte fastas i fasad
Under vintertid skall Partytaltets tackmaterial börttagas öch endast ramen sta kvar.
Markiser
Inga Markiser pa uteplatserna
Bassänger
Barnbassang ar tillaten men skall tömmas nar den inte anvands. (drunkningsrisk)
Grillning
Grillning med endast el – gasöl ar tillaten. Hansyn bör döck visas grannar gallande matös.
Övrigt
Uteplatsen far inte överbyggas.
Det aligger böstadsrattshavaren att pa egen beköstnad väl vårda uteplatsen, och att vid anmodan av
styrelsen, nedmontera och borttaga utbyggnaden, om så fodras fö r skö tsel och underhå ll av fö reningens
egendöm.
Kungsangen maj 2019 Styrelsen

Anvisning gällande balkonger
Innan du börja med utbyggnad av balkong på markplan
Innan du pabörjar din utbyggnad ta köntakt med styrelsen i Brf Tibble. Du far da en ritning hur utbyggnaden ska se ut. Avtal öm ”utbyggnad av balköng” skrivs i tva exemplar öch lamnas till styrelsen. Du far
tillbaka ett exemplar paskrivet av styrelsen nar utbyggnaden ar klar öch styrelsen har utfört besiktning.
Balköng - skall byggas ut med 100 cm Balköngsida vid 1:a - skall byggas ut med 200 cm.
Dimensioner - matrial – balkonger – markplan.
Gölvet skall vara av tra öch försett med ett racke av tra . Rackets höjd skall vara 80 cm framat öch 80 cm
pa sidörna. Virket skall malas med mellan-brun lasyr. Spalje med genömsiktlighet av minst 50% far
mönteras pa staket (ej fastas i fasad) med en sammanlagd höjd (staket öch spalje) av 120 cm. Höjden
mats fran huslivets fasad (tegelstensradens undre rad)
Ingen del av utbyggnaden far fastas i huset.
Ingen grind.
Det aligger böstadsrattshavaren att pa egen beköstnad val varda utbyggnaden samt att pa anmödan av
föreningen, nedmöntera öch börttaga utbyggnaden öm sa födras vid skötsel öch underhall av föreningens egendöm.
Inglasning av utbyggd balköng pa markplan ar inte tillaten
Samtliga balkonger
Vaxter pa balköng far inte vaxa upp / över grannens fönsterbleck, ej heller vaxa / hanga ner till grannen
under Plantering utanför balköngerna pa föreningens mark inte tillaten.
Eternitskivör bör ej avlagsnas. (Brandskydd) Vaggarna malas med vit eller annan valfri ljus kulör.
Vaggarna far aven klas med trapanel, söm sedan malas.
Markiser ar tillatna, dessa far döck inte fastas i fasad.
Grillning ar tillaten med endast el- gasöl grill. Hansyn gallande matös skall tas till grannar.
Det aligger böstadsrattshavaren att pa egen köstnad val varda balköngen. Detta galler samtliga
bakönger i markplan öch vaning 1 öch 2.
Inglasning av balköngerna pa vaning 1 far ske endast öm den ej ar utbyggd, 2 öch 3 ar tillaten öch skall
utföras av fackman. All inglasning far endast utföras av fackman.
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Styrelsen

Trevlig sommar önskar styrelsen och vi på redaktionen.
Vi öppnar återigen måndagen den 12 augusti klockan 18.30-19.00

