
Maj 2021 

BRF Tibble Nytt 

 Hej! 

Vi är två 20 åriga tjejer som kommer att ge ut ett nyhetsblad med information 

från styrelsen och lite andra roliga saker! Här nedan följer en presentation om 

oss. 

Mitt namn är Maria Sener, jag är 20 år 

och har bott i föreningen sedan 12 års tid. 

Just nu studerar jag andra termin i         

sociologisk samhällsanalys vid        

Stockholms universitet. Anledningen till 

att jag vill vara delaktig i detta projekt är 

för att jag tyckte att det är viktigt att alla i              

föreningen får tillgång till information om 

vad som händer inom föreningen. Det ska 

bli väldigt roligt att få vara en del av detta 

och jag hoppas att det ska bli uppskattat. 

Hanna Parnéus heter jag och är 20 år      

gammal och studerar sociologi med                  

socialpsykologisk inriktning vid               

Mälardalens högskola i Västerås och är på 

min andra termin. Min familj flyttade hit 

när jag vad ett halvår gammal. Jag tycker 

det är viktigt att informationen från         

styrelsen når ut till de som bor här. Det är 

bland annat därför jag vill engagera mig i 

detta. Jag tycker att det ska bli spännande 

att ta mig an detta och hoppas att det    

kommer att uppskattas. 

Hjortronvägen 81 brftibblenytt@boitibble.se  

SKADEGÖRELSE 

14 maj utsattes tvättstugan på      

Hallonvägen 70 för förstörelse. 

Gärningspersonerna är         

namngivna och  polisanmälda. 

INBROTT I GARAGE 

Boende har drabbats av inbrott 

i garagen därför är det viktigt 

att säkerställa att garageporten 

är låst. 



RÖKNING 

Tänk på att visa hänsyn till andra boende! 

Nu när vi går mot varmare  

tider finns det en del saker att 

tänka på: 

• Nu är grillsäsongen        

äntligen här! Gasol och el 

grill är tillåtet medan    

kolgrill är förbjudet i 

hela området. 

• Bollsport är ej tillåtet inne 

på gårdarna. Ta med bollen 

ut till de stora gräsmattorna  

BESKÄRING AV BUSKAGE 

Buskar och häckar som skymmer sikt vid korsningar på        

innergårdarna kommer att beskäras för att ge en bättre sikt och 

ett tryggare område. 

PLOCKA BAJSET! 

Tänk på allas bästa och plocka bajset 

efter din hund.  

HASTIGHET I OMRÅDET 

Maxtillåten hastighet i bostadsområdet 

är 7km/h, dvs ”gångfart”. 

Styrelsen kommer att införskaffa nya 

farthinder. 



STYRELSENS ÖPPETTIDER I SOMMAR 

Styrelsen kommer att ha semesterstängt från den 28 juni till den 8 augusti.  

Styrelselokalen öppnar måndag den 9 augusti klockan 18.30-19.00. 

 

För eventuella frågor vänligen kontakta oss på brftibblenytt@boitibble.se  

FLÄDERSAFT 

Nu snart blommar fläder! Här kommer 

ett recept på flädersaft från ICA! 

Till flädersaften behöver du följande: 

• 25-30 fläderblomsklasar 

• 2 citroner 

• 1 1/2 L strösocker 

• 1 msk citronsyra 

• 1 1/2 vatten 

 

Länk till receptet!  

https://www.ica.se/recept/

Gör så här: 

• Skölj blomklasarna noga i ljummet vatten 

och låt rinna av. 

• Skölj citronerna i ljummet vatten och skär 

dem i skivor. 

• Varva blomklasar och citron i en bunke. 

• Koka upp vatten, rör ner socker och rör 

om så att sockret löser sig. Blanda ner           

citronsyran. Häll den heta sockerlagen 

över flädern och citronerna. 

• Låt stå i rumstemperatur tills det svalnat, 

täck bunken. Låt stå i kylskåp 2-3 dygn. 

• Sila upp saften i flaskor. Förvara kallt. 

• Späd med vatten eller kolsyrat vatten vid 

servering 


