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El Om en fas slocknar och jordfelsbrytaren inte har löst ut, kolla de 3 

 säkringar under elmätaren i källaren. Lägenhetens nummer står utsatt 

 och säkringar på 16 ampere finns i skåpet. 

Miljörum Miljörummet ligger på Söderleden 5. Där återvinner du förpackningar i 

de blå kärlen och slänger övrigt hushållsavfall och gröna påsen i de 

gröna kärlen.  

 Vid in- och utflyttning, vid renovering eller om du har stora emballage 

och flyttkartonger så lämnas de till närmaste återvinningscentral. Detta 

för att undvika att kärlen blir överfulla. Kärlen är till för 

hushållsförpackningar och inte skrymmande emballage. 

Bredband Föreningen är gruppansluten till Bredbandsbolaget. Ta kontakt med 

dem för att ansluta dig eller få support. Tel: 0770-777 000 

Brandvarnare Föreningen står för batteriet till din brandvarnare (9 volt). Kontakta 

vicevärden för att få ett nytt. 

Försäkring  Alla föreningens lägenheter har en bostadsrättsförsäkring via 

Länsförsäkringar Östgöta. Du behöver alltså inget bostadsrättstillägg till 

din hemförsäkring. 

Parkering  P-övervakning hanteras av Q-park. 

 Övervakningsbil 0709-21 91 83 

 

 Besöksparkering: 5 skyltade platser finns på gården. 

  3 finns vid garagen på Ödegårdsgatan. 

   

 Garageinnehavare får parkera framför garaget där plats 

 finns. Vid snöfall måste bilen flyttas för snöröjning. 

 Uppställning av fordon vid entrén är tillåtet för i- och urlastning 

 10 minuter. 

Nycklar Vid förlust av eller behov av flera nycklar eller tagg, kontakta 

vicevärden. 

 Lås & Nycklar  0705-14 53 04 Vid utelåsning 



 

 INFORMATION 
 

Brf Tibasten  

e-post:  styrelsen@tibasten.se  2016-09-01 

 vicevard@tibasten.se 

hemsida: www.tibasten.se 

 

Kontakter Inspectera 011-28 89 33 Vid problem med skadedjur  

 HSB felanmälan  020-140 16 16 

 Vicevärd Lars Fornlund 0708-24 24 98 

Trivselregler Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när det gäller ljudnivå. Följande 

tider gäller för när det ska vara tyst i föreningen om kvällarna:

 Söndag-torsdag kl. 22.00 

 Fredag-lördag kl. 23.00 

 Renovering och dylikt ska ske inom dessa tider: 

 Vardagar  kl. 07.00 – 19.30 (högljudd) 

  kl. 19.30 – 21.00 (lågmäld) 

 Helger (och röd dag)  kl. 10.00 – 18.00 

 Övrig tid ska det vara tyst och lugnt 

Det är inte tillåtet att såga/slipa på balkongen då damm/spån och oljud 

även hamnar och stör dina grannar. När du renoverar är du välkommen 

att använda Hobbyrummet. Ta kontakt med vicevärd/styrelsen för att få 

en nyckel. 

Ventilation Varje lägenhet har en egen ventilationskanal vilket innebär att du kan 

ha en köksfläkt om du så önskar. 


