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Brf Tibbles styrelseledamöter
Lennart Johannesson ordförande. Jag flyttade hit 1978 med min familj. Jag satt i
styrelsen i sex år tidigare både som vice ordförande och ordförande. Har sedan
2013 suttit som ordförande. Jag är också intresserad av att snickra och är ofta i
”snickeboa” på Hjortronv 95.
Jag ser fram emot att vi inom en snar framtid skall börja renovera bostadsområdet
p.g.a. kulvertbyten vilket kommer medföra gårdsrenoveringar. Vi kommer även
framöver se över balkongplåtar samt sidoplåtarna vid taken, vilket kommer lyfta
och fräscha upp vårt bostadsområde.
Christer Austrell vice ordförande.
Jag har bott i lägenheten i Tibble sedan 91. Jag har 6 barn med Helena. Jag kommer
i styrelsen att arbeta främst med fastighetsfrågor, något som för mig känns välbekant. Jag har ett förflutet som låssmed, skyddsrumsrenoverare, lösullssprutare,
smed och sedan närmare 20 år har jag nu konstruerat låsprodukter för dörrindustri
inom Norden. Försäljning och inköp är också en del av mitt yrkesverksamma liv.
På fritiden reser jag gärna och tar då med mina fiskegrejjer.
Karl-Axel Jonsson sekreterare. År 1977 kom jag till Kungsängen och Tibble. Jag
har suttit i styrelsen sedan 2013, först som suppleant sedan som ordinarie ledamot.
Jag tycker det är viktigt att boende får komma till tals samt att de får den hjälp de
har rätt att få. Ordning och reda är vad jag vurmar för även om jag inte hänvisar
till ordningen i min skrivbordslåda. Jag tycker om att pyssla med blommor och
ibland kommer jag faktiskt ihåg att vattna dom. Jag tycker också om att åka motorcykel. Roligt är att min fru åker på egen hoj.
Fredrik Gülich ekonomiansvarig i styrelsen och sköter om ekonomin i föreningen. Jag har bott i bostadsrättsföreningen Tibble i 13 år nu och trivs mycket bra i
Kungsängen då det är en trivsam del av kommun med Mälaren som granne, men
det finns ändå en närhet till Stockholm.
Mitt mål med styrelse arbetet är att hjälpa till att bygga upp en bra bostadsrättsförening där alla trivs och på det sättet skapa mervärde för samtliga medlemmar.

Joel Zetterlund ledamot och är 28 år. Jag och min fru flyttade till föreningen i oktober 2017 men jag känner väl till Kungsängen eftersom jag är uppvuxen här. Jag
studerar elektronik på högskola och är intresserad av teknik. På fritiden ägnar jag
mig åt något byggprojekt, läser eller umgås med min fru.
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Folke Larsson ledamot. Jag är 69 år gammal och bor med mina två söner på
Hjortronvägen 103. Innan min nuvarande anställning som pensionär arbetade jag
som busschaufför i Stockholms innerstad där jag under 47 underbara år hann med
både fackliga uppdrag och utbildade en massa busschaufförer.
Mina intressen idag är hundpromenader, mina barn och en massa sport på tv:n.
Det ska bli roligt och spännande att få jobba i brf Tibbles styrelse, och att få träffa
en massa medlemmar, det ser jag fram emot.

Kristina Parnéus ledamot. Jag bor på Hjortronvägen och där har jag bott sedan
augusti 2001. Bor tillsammans med mina två barn på 20 respektive 18 år har även
en "sladdis" Sigge som är en svart labrador på drygt 3 år. Han ser till att jag får
motion och härliga promenader i våra vackra närområden. Läser gärna en bra bok
om jag får lite tid över.
Arbetar heltid som marknads och service coordinator på ett företag i Täby. Jag
tycker också att det är viktigt att alla som bor i vår förening förstår vad det innebär
att bo i en bostadsrätt, vilka rättigheter och vilka skyldigheter man har.
Sara Dejene ledamot. Jag kom till Sverige 1992, har arbetat i olika branscher
såsom butiksbiträde, administratör, ekonomiassistent och är utbildad redovisningsekonom. Nu har jag en egen firma. Som person jag är social, ansvarsfull, har
lätt att lära mig nya saker lära känna nya miljöer. Jag ha bott i Tibble sedan dec
2007 tillsammans med mina två barn. På min fritid umgås jag med min familj och
vänner, jag var aktiv som styrelseledamot på Etiopiska idrotts- och kulturfestivalen
i Sverige och Europa. Som ny styrelseledamot i vår förening, vill jag bidra med
mina kunskaper och engagemang tillsammans med de andra styrelseledamöterna
för att få ett attraktivt och trivsamt bostadsområde.
Moncef Charfi ledamot. Jag har arbetat som lärare i språk i många år. Min fru och
jag kom till Kungsängen, Tibble för tio år sedan. Jag är intresserad av andra kulturer och historia. Förutom svenska så talar jag och förstår flera andra språk och
med mina kunskaper hoppas jag kunna hjälpa dem som inte förstår svenska så bra.

Attila Kris ledamot.

Christer Kaukos revisor.

HSB:s representant

Christer är föreningens förtroendevalda revisor och han har haft
uppdraget i ca: 25 år.
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Vi är ett glatt gäng på fem personer, som tillsammans anordnar en rad olika aktiviteter i vårt område. Om du är
kreativ och tycker om att fixa med olika aktiviteter som kan glädja andra i vår förening, ta gärna kontakt med
oss gårdsvärdar. Vi önskar bli fler till vårt gäng, så hör av dig. Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa varandra med
alltifrån inköp till dekoration. Utifrån de förslag som kommer till gårdsvärdarna, diskuterar vi tillsammans med
sammankallande gårdsvärd vilka aktiviteter som skall genomföras och när.
Hör av dig till sammankallande som är Jenny Börlin Andersson på tel. 073-646 54 82. Du kan också lägga ett
meddelande med ditt namn, din adress och ditt telefonnummer i brevinkastet till styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 märkt ”Gårdsvärd ” Tveka inte, häng med i vårt glada gäng.
Eko Miljö & Mark
Eko Miljö & Mark har nu fått klart sitt uppställningsområde på Hallonvägen emot gröna ängen. Dessutom har
en helt ny trappa till ängen också anlagts. Det blir betydligt mycket lättare att ta sig upp för slänten.

Tryggare väg

Takbesiktning

Körsbärsträd

Under sommaren har man
också byggt en väg utmed
höga Hallonvägen, ner till
återvinningen så att man kan
gå tryggt utan att behöva gå
ut i vägbanan när mörkret
och snön kommer.

Nu pågår det besiktning av våra tak i
området. Rönnbärsvägen är klar, en
del av Hallonvägen är också klar,
sedan fortsätter de vidare mot Hjortronvägen. Anledningen är
att vi haft en
del skador på
taken efter
relainingen.

På Rönnbärsvägen har det planterats
nio japanska körsbärsträd utefter
gångvägen vilket är ett trevligt inslag
för oss boende. Det är samma dekorativa träd som finns i Kungsträdgården.

Foto: Gudrun Stenberg

Varning för Råttor

Filter

Stora råttor har vart synliga i vårt område. Det har även kommit till
styrelsens kännedom att en del boende förvarar mat på balkongen
samt att en del förvarar sina sopor på balkong/uteplats. Det är absolut
förbjudet att göra på det här viset. Råttor kan sprida smitta via sin
urin och avföring, till exempel salmonella, därmed räknas de också till kategorin skadedjur.
Vi vill absolut inte ha stora råttor som sprider
sjukdomar och förökar sig till tusen. Vid riklig
mattillgång kan en råtthona få en ny kull var 34 vecka. En enda hona kan alltså föda över
hundra ungar på ett år.

Behöver du filter till dina vädringsluckor så finns
de att köpa hos
Bauhaus på
avdelning VVS.
Kostar ca: 50 kr.

Hyra ut din bostadsrätt i andra hand
Ska du hyra ut en bostadsrätt i andra hand är det
 Arbete, studier, värnplikt eller vård av anhörig på
viktigt att du får godkännande från bostadsrättsannan ort (som du inte enkelt kan pendla till)
föreningen. Trots att du äger bostaden måste du ta
 På grund av sjukdom
hänsyn till bostadsrättsföreningens stadgar och
styrelse. Det finns även bestämmelser kring hur
 När du hyr ut till egna barn
mycket du får ta ut i hyra och hur ett andrahandskontrakt ska upprättas.
Tillstånd för andrahandsupplåtelse brukar tidsbegrän1. TA REDA PÅ OM DU FÅR HYRA
sas till max 1 år.
UT DIN BOSTADSRÄTT
Om du ska hyra ut av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen godkänna din uthyrning. Dessutom kan boAtt ha en bostadsrätt innebär att du äger en viss del av stadsrättsföreningen tillåta fler anledningar till uthyren bostadsrättsförening. Om du måste flytta ut tillfäl- ning. I så fall ska dessa stå utskrivna i bostadsrättsförligt kan du hyra ut bostaden i andra hand, förutsatt att eningens stadgar.
din bostadsrättsförening godkänner detta. Vad som
gäller för andrahandsuthyrning är reglerat i bostadsTänk på! Du bör aldrig hyra ut din bostadsrätt i andra
rättsföreningens stadgar och även i hyreslagen. Dock
hand utan godkännande från bostadsrättsföreningen
är hyreslagen tvingande vilket innebär att bostadsrätts- eller beslut från Hyresnämnden.
föreningen får inte ha hårdare regler än vad hyreslagen
föreskriver.
VAD HÄNDER OM JAG HYR UT MIN LÄGENHET
UTAN TILLSTÅND FRÅN STYRELSEN?
GILTIGA SKÄL TILL ATT HYRA UT EN
BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND:
 Sker en andrahandsupplåtelse utan tillstånd kan
bostadsrätten förverkas om bostadsrättshavaren efter
tillsägelse (en s.k. rättelseanmodan) inte upphör med
 Om du ska flytta ihop med din sambo för att testa uthyrningen.
att bo ihop

Snickarboa

Vävstuga

Nu har vi plats för nya medlemmar
till vår fina ”Snickarboa” Vi har en
jättefin snickarverkstad på Hjortronvägen 95. I den verkstan finns det ett
målarrum där man kan lacka och måla saker som man
har tillverkat eller renoverat. Om man renoverar hemma
är det bra att kunna gå ner och ex: kapa lister mm. Det
kostar 250 kronor/år att vara medlem.
Vill du bli medlem så hör av dig till :
Lennart Johannesson tel: 070-669 50 54

Är du intresserad av att väva?
Kom gärna och besök oss i Tibble
stick– och vävstuga på Hjortronvägen 21.
Onsdagskvällar 18.30-21.00.
Det finns plats för flera i
vävgruppen.
hör av dig till :
Christina Jaakola 070-4943215
christina.jaakola@bredband.net

