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Aktuella adresser och telefonnummer

RUNSKRIFTEN

Bostadsrättsföreningen Tibble
Styrelsen
Hjortronvägen 81

Tel. 581 741 81

Ordf:
Lennart Johannesson
Vice ordf: Robert Heina
Sekr:

Karl-Axel Jonsson

tibble@bredband.net

Ha 82 Tel: 581 716 07
Ha 46
Ha 48 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten

Vice sekr: Anette Blomquist

Ha 36

Ledamot:

Jan Lemar

Ha 72 Ledamot: Peter Asmund

Rö 23

Ledamot:

Martin Arovén

Ha 48 Ledamot: Åsa Lovén

Rö 49

Ledamot:

Fredrik Gülich

Ha 82

En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden.

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

TIBBLE VÄVSTUGA
Hjortronvägen 21
Ordf: Inga-Britt Söderlind

TIBBLE SNICKARKLUBB
Hjortronvägen 95
Ordf: Lennart Johannesson

TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB
Hallonvägen 18
Ordf: Roy Westin
Tel. 581 707 41

Ha 90
Tel. 581 704 94
tibble.pensionarsklubben@bredband.net

Tel. 581 716 07
TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING
Mullbärsstigen 31
Ordf: Siv Nilsson
Tel. 0734-303 740

Ha 54
Tel. 581 713 39

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.
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Innehållsförteckning:

H

öst!
Ja då var semestern över
och löven har
börjat falla.

Sommaren kom, sågs och segrade.
Början av sommarmånaderna var
ju inget att hurra för men sen så
fick vi ju ett riktigt bra avslut.
Egentligen så är ju inte värmen
helt borta ännu det är bara lite kyligare kvällar/nätter, så förhoppningsvis får vi en värmande höst.
Det är tråkigt att sommaren går så
fort men på något sätt så har hösten sin charm med, med sina fallande löv och tända ljus.
För oss i runskriften är hösten och
vinter fullspäckad med att lära
oss diverse program och få in så
mycket information som möjligt
för er boenden.
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Runskriften

Ansvarig utgivare:

Brf. Tibbles informationsblad
utkommer 4 ggr./år

Lennart Johannesson

Redaktion:
Julia Jansson
Yvonne Eurenius

Hoppas ni alla får en härlig höst
och på återseende i December.

Hallonv. 46
Hallonv. 82

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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Styrelsen informerar

Lennart Johannesson
Ordförande

Robert Heina
Vice Ordförande

Karl-Axel Jonsson
Sekreterare

Ansvarsområden:

Ansvarsområden:

Ansvarsområden:

Övergripande ansvar över
förvaltning, ekonomi,
fastighet och markskötsel
mm.

Avtal/besiktning av uteplatser
samt inglasning av balkonger.
Fastighetsansvar, genomgång
och uppföljning av underhållsplan-mark o trädplan, utemiljö,
trivselregler.

Avtal/besiktning av uteplatser samt inglasning av
balkonger.
Möten, dokumentation,
inkomna brev och mail.

Anette Blomqvist
Vice Sekreterare
Ansvarsområden:
Ekonomi-finansförvaltning
och kredithantering.
Möten och dokumentation.
Trivselregler, välkomstbrev
Studier, inkomna brev och
mail.

Fredrik Gülich
Ledamot
Ansvarsområden:
Ekonomi- finansförvaltning
och kredithantering
Parkeringsfrågor och hemsidan.
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Martin Arovén
Ledamot
Ansvarsområden:
Ekonomi och finansförvaltningsansvarig, kredithantering, kontroll
samt analys av el, värme och vattenförbrukning samt avlopp, uppföljning och genomgång av underhållsplan.

Styrelsens sidor

RUNSKRIFTEN

Styrelsen informerar

Peter Asmund
Ledamot
Ansvarsområden:
Asfaltering, mark och
trädplan, utemiljö.
Parkering och kontaktansvarig med Q-park.

Åsa Lovén
Ledamot

Jan Lemar
Ledamot
Ansvarsområden:
Fastighetsansvar, kontroll och
analys av värme och vattenförbrukning samt avlopp, genomgång och uppföljning av
underhållsplan.

Ansvarsområden:
Gårdsvärdar, lokala föreningar, medlemsansvarig.
Välkomstbrev och arrangemang för nyinflyttade. Information till Runskriften,

kl
Nya stadgar kommer att delas ut till
alla hushåll inom kort.
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Styrelsen informerar
Varför träd fälls i området
Styrelsen bestämde att de behövdes upprättas en trädvårdsplan då detta inte funnits tidigare, samt
att det kommit in påpekande från boenden ang. träden.
Detta resulterade i att Styrelsen och HSB tog in 3st arborister som gick runt i området och gjorde en enskild
bedömning på varje träd som vi har, och som till antalet är Ca: 400st.
Efter att man gjort denna kontroll så fick varje träd en
beskrivning om dess kondition samt vilken åtgärd som
rekommenderas. De delades in i olika grupper och den
mest kritiska gruppen där arboristerna bedömt att träden är sjuka eller fara för allmänheten ( tex: fall risk)
har tagits ned.
Arbetet enligt trädvårdsplanen fortsätter löpande.

Nya gupp utplacerade
Som de flesta säkert uppmärksammat så har
vi fått in nya farthinder på våra gårdar, tre
stycken på varje gård som ska hjälpa till för
att vi alla ska kunna hålla farten nere.
Dessvärre så respekteras inte detta då folk
fortsätter att köra alldeles för fort.
Det gasas upp innan guppen och farten sänks
bara över guppen om ens det.
NU är det otroligt viktigt att alla fart syndare
tar sig en funderare då vi faktiskt har människor såväl barn som vuxna och djur som rör
sig på dessa gator.
Så bråttom kan man inte ha att man måste
gasa järnet inne på gården, tror ingen vill ha
på sitt samvete att man kört på och skadat någon.
SÅ SNÄLLA KÖR FÖRSIKTIGT
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Styrelsen informerar
Asfaltering
Nu har förarbetet inför asfalteringen påbörjats på låga hallon 2-48.
Hela parkeringen kommer att asfalteras samt att återvinningsstationerna kommer att flyttas ut
så att flera parkeringar kan komma till användning.
Varför vi valt att börja med låga hallon är pga. att denna var i sämsta skick i vilket kan ses på
bilden nedanför.
Sedan ska gropar vid Rönnbärsvägen komma att fyllas igen.
Vi kommer även att asfaltera allén mellan Hjortronvägen och parkeringen som leder ned emot
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Styrelsen informerar

VIKTIGT angående parkering på våra innergårdar
Våra innergårdar är INTE parkeringsplatser.
Då flera klagomål kommit in ang. att folk PARKERAR sina bilar inne på gårdarna samt gavlarna
av husen, så vill vi uppmärksamma alla på att detta är FÖRBJUDET.
Du får självklart köra in och lasta av gods eller packa in i bilen men sen så får man köra ut och
parkera ute på våra avsedda parkeringar.
Sen vill vi även uppmana folk att hjälpa till att stänga bommarna om man ser att det inte står någon bil inne på gården, då detta även händer väldigt ofta att folk öppnar och kör in och sedan kör
ut och struntar i att stänga.

Fallande isolering
Förvaltaren har fått i uppdrag att kontrollera alternativa lösningar för fallande isolering.
Då vi i föreningen har ett stort problem med att det faller ned isolering på våra balkonger/
uteplatser så är detta något som måste ses över och därför undersöks vad för lösningar som finns.

Kvicksilver lampor
Nu är bytet av alla lampor färdigt på våra gårdar.
Vi har bytt ut alla kvicksilver lampor mot led.
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Styrelsen informerar
Rättelse från förra numret
Vi hade skrivit 10 km men efter upplysning från en medlem så får vi ändra hastigheten på våra
gårdar till 7 km, det innebär att det är kryp/gå -hastighet som gäller.
På gården måste man anpassa körningen så att gående har företräde.

MAX 7 km
Snälla du, tänk på hastigheten när du kör in
bilen på gården. Det finns barn som leker
bakom buskar och häckar, kör du för fort
så hinner du inte stanna bilen.

Detta brev kommer från en boende i vår förening.
Vi har valt att publicera brevet i sin helt het.
Det är helt oacceptabelt att folk beter sig på detta sättet och man ska som
boende och gående inte behöva hamna i sådana hotfulla och obekväma situationer.
Läs brevet och kom gärna med förslag på hur vi kan lösa sådana problem.
Den 26/8
På Hallonvägen 78-104 gatan kom det en bil som inte "vet/fattade" vad ett GÅNGFARTSOMRÅDE ÄR.
Jag tar hårt på detta med gångfartsområde så jag gick i mina ca: 7km/h som vanligt för dem har
ju VÄJNINGSPLIKT mot mig. Plus att dem har mage att TUTA på mig.
Vilket resulterade i att den ena passageraren flög ut och skrek på mig att jag skulle flytta på mig
plus att föraren bara satt och skrek ut massor av ord, ett tag höll jag på att bli nitad av
passageraren.
Vet inte riktigt vad som måste göras för att folk ska fatta, visst farthindren som ni satt ut på backen får dem att bromsa in för 1 sekund sen gasar dem upp i 20 km/h igen, dem har inte en chans
att reagera när en 3-åring åker ut bakom vinbärsbuskarna förrän det är försent.. Så, nu till vad vi
ska göra åt detta...?
Det funkar inte längre att folk kör som jubelidioter på våra gator här i området, så snälla! det
måste göras något åt detta.
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Styrelsen informerar

Det har inkommit klagomål från boende i Tibble att en del hundägare rastar sin hund/hundar
inom vårt bostadsområde på gårdarna och mellan fastigheterna.
Så snälla ni som vet med er att ni gör så ibland, sluta med det för allas vår trivsels skull.
Använd istället gångvägarna runt vårt bostadsområde med omnejd. Plocka även upp efter din
hund, kommunen har satt upp bajspåsar på flera platser som ni kan ta gratis. Det blir trevligare för
oss alla.

Tvättstugorna
Samtliga fönster och fönsterkarmar i alla tvättstugor, kommer att bytas
ut nu under hösten. Fönsterna kommer då att bli öppningsbara.

Tvättstugorna

Boende har hört av sig till styrelsen och har sett att tvättstugorna har låsts upp av boende men
nyttjats av bekanta till den boende som låst upp dörren.
Man har sett att den som nyttjat tvättstugan har kommit med bil och har haft kassar fulla med
tvätt med sig.
Tänk på, att det är alla vi boende, som betalar för slitaget och driftskostnaderna för tvättstugorna.
Tvättstugorna i vårt bostadsområde är endast till för boende och ingen annan.
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Styrelsen informerar
Urklipp från polisrapport
Någon gång mellan den 12 och 13 augusti gjorde okända gärningsmän inbrott i en lägenhet på
Hallonvägen genom att slå sönder rutan i målsägandes balkongdörr, sticka in armen och öppna
vredet.
Någon gång mellan den 10 och 11 augusti stals en vit Citroën Xantia 20 BK från Hallonvägens
boendeparkering i Tibble.
Någon gång mellan den 10 och 11 augusti stals bägge registreringsskyltarna från målsägandes bil
som stod parkerad på Rönnbärsvägens boendeparkering i Tibble.

Var lite extra vaksam på
folk som rör sig i området.

Övernattningsrum
Styrelsen ser över möjligheten att kunna ordna ett övernattningsrum
åt gäster till boende i området som man kan hyra.

Vattenprov
Styrelsen har beslutat att ta vattenprover från våra vattenledningsrör.
Vi återkommer med resultatet av proverna. I linje med en motion från årsmötet.

Elpris.
Priset för elen ligger tillsvidare på 90 Öre per Kwh.
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Runskriftens uppkomst
Som av en slump så hittade vi ett brev nere i runskriftens lokal för en tid sedan.
Det roliga med det var att vi under många månader undrat hur Runskriften uppkommit och varför
den heter just Runskriften. I detta brev så besvarades dessa frågor av grundaren själv.
Här kommer brevet som han skrev till föreningen 29/2-1996.
”Hej
För en tid sedan gjorde jag ett mycket kort besök i Kungsängen.
Tibble området där jag flyttade in på hösten 1969. Jag konstaterade till min glädje att Runskriftens informationsblad för bostadsrättsföreningen fortfarande lever!
Jag startade den 1970 och har en gång i tiden ritat vinjetten och varit dennes första redaktör. Att
tidskriften fortfarande lever kvar är ett gott tecken på att den ännu fyller den funktion som var
tänk från början.
Var kommer namnet Runskriften ifrån?
Ja, den skapades av mig men togs väl upp i den första styrelsen/samarbetskommittén, och syftar
närmast på att Kungsängen och Upplands-Bro ju tillhör hjärtat av det uråldriga Svea Rike med
dess flera tusen fynd av runstenar, gravar och andra fornfynd, vilket inte minst runstenarna i
Kungsängen vittnar om.
Med De Bästa Hälsningar från
Arne Sundquist
Runskriftens grundare och förste redaktör ”

Det har kommit till vår kännedom att Arne gått bort för inte så länge sedan.
Men vi vill ändå tacka honom för att han skapade något som fortfarande lever kvar och kommer
att leva kvar för många år framöver.
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Så här såg Runskriftens första nummer ut 1970!
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Styrelsen informerar
Tack alla mopedister och cyklister
Vi skulle vilja tacka alla unga mopedister som saktar ner riktigt ordentligt när vi är ute och rastar
våra hundar. De finns också en del cyklister som använder ringklockan på styret, det är jättebra
eftersom man hinner bli uppmärksam på att de kommer att passera. Vet du med dig att ditt barn
åker moped så beröm dem för att de tar sådan hänsyn. Givetvis gäller tacket till dig som cyklar
också.
Tack från boende i området.

Temadag : Miljö
När : 11 Oktober
Var : Lokalen på Hallonvägen 84
Miljödagens tema är hur vi tillsammans i Tibble kan bli bättre på källsortering.
Vad får vi slänga var och vad händer med det vi slänger? Tävling med priser

Halloweenkväll
Den 30 Oktober
Klockan: 18.00-20:00
Plats: Lokalen på Hallonvägen 84
Kvällen riktar sig mest till våra yngre medlemmar men vuxna är också välkomna.
Kom gärna utklädda!
Vi bjuder på lekar, musik och Halloweeninspirerad mat och dryck.
Välkomna önskar Gårdsvärdarna!
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Pepparkaksbak
Kommer att äga rum onsdagen den
25 nov kl. 17-19 I lokalen på Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21.
Varmt välkomna önskar
gårdsvärdarna.

Mingelkväll i styrelselokalen
Nu är det äntligen dags igen!
Styrelsen bjuder in till mingelkväll.
Det kommer att bjudas på glögg, pepparkakor och en mysig
julstämning. Kom in och ställ frågor eller bara ta en fika.
Var/När
Styrelselokalen på Hjortronvägen 81
30 November
Klockan: 19:00-20:30
Varmt välkomna
Önskar
Styrelsen i BRF Tibble
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HJÄLPSAMME HERRN
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.

Bastun
Välkommen till brf Tibble´s bastu
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.

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:

Anmälan
Anmäl intresse till förvaltningskontoret vid Tibble
torg. 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.

Måndag - torsdag 17.00 - 21.00
Fredag - söndag 15.00 - 22.30
Damer
måndag & onsdag
Herrar
tisdag & torsdag
Familj
fredag, lördag & sön-

För dig som renoverar badrummet så finns det möjlighet att få tillgång till bastun där det även finns en
dusch. Detta till en kostnad av 60 kr i månaden.

Sida 16

RUNSKRIFTEN

Barnens sida

Barnens Sida

Lite färg vill vi ha !!!!!!!!!!!!!!!
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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

Nej



Textilier eller liknande material

Detta är INTE matavfall



Jord, sand

Matavfall
Kastas i den LILLA moloken där det
står matavfall.

Ja!
Allt detta är MATAVFALL

Restavfall
Kort och gott så kan du kasta allt som
är brännbart i den STORA moloken.

Behållare till matavfallspåsar
samt påsar finns att hämta i
förrummet till tvättstugorna.
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HSB Stockholm,
Kungsängenkontoret

HSB Stockholm. Servicecenter &
Felanmälan

Förvaltningskontor för HSB Stockholm anslutna
bostadsrättsföreningar i Kungsängen.

Telefonnummer: 010-442 11 00 eller via internet
på HSB Stockholms hemsida. Dit hittar du via Tibbles
hemsida eller under ”Kontakta oss”. Epostadress:

Telefonnummer::
Besöksadress:
Postadress:

010-442 13 90
Tibble Torg 3
Tibble Torg 3
196 34 Kungsängen

felanmalan@stockholm.hsb.se
servicecenter@stockholm.hsb.se
Personlig service (övrig tid telefonsvarare):
Vardagar 08.00-16.30

Kretsloppcentralen i Brunna
Ragn-Sells har en Kretsloppscentral i Brunna.
Du hittar dit om Du kör Energivägen, förbi
Coop Forum, ända fram till vändzonen.

OBS! Vid felanmälan ange lägenhetsnummer,
telefonnummer dagtid samt Om du hänger
lägenhetsnyckeln i nyckeltuben.

Öppettider:
Måndag och onsdag:
Tisdag och torsdag:
fredag:
lördag och söndag

Att tänka på:

Stängt
13.00-20.00
12.00-16.00
10.00-14.00

Om du som bostadsinnehavare anmäler lägenhetsfel där Du själv ansvarar för underhållet, kommer
du faktureras för utfört arbete.

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.

Hämtning av vitvaror
Vitvaror hämtas mot avgift av Ragn-Sells.
Du får ringa till Ragn-Sell 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 omhändertas på rätt sätt.
Sida 19

Vi ses igen i nästa nummer som utkommer i December

Foto:
Foto: Julia Jansson

Manusstopp för Runskriftens decembernummer
är 15 November 2015.
Lämna Ditt bidrag på Hjortronvägen 81,
i Runskriftens eget brevinkast eller via e-post på
e-postadress runskriften@bredband.net

