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Containern för grovsopor

I containern får det endast kastas brännbart avfall. När du gör en större renovering av din 
bostad får du inte kasta byggmaterial, diskmaskin, osv. i containern utan du får åka till en 
återvinningsstation.

Flaggning

Finns det någon/några personer som är intresserade av att sköta vår flaggning? 

Oasen

Blommor är nu inköpta till Oasen. Är det någon/några som är intresserad av att vattna? 

Bastun

Styrelsen har beslutat att renovera bastun om det finns intresse. Är det någon/några som är 
intresserad av att ansvara för planeringen av den?

Lokalen Ödegårdsgatan 4

Lokalen behöver målas om. Finns det någon kunnig i föreningen som vill hjälpa till? 

Avsättning till inre fond

Fr. o. m. 2012-01-01  avsätts inga pengar till vår inre fond.  

Bredbandsbolaget  

Alla boende har nu fått Bredbandsbolaget inkopplat i sina lägenheter. Är du intresserad av 
att bli kund, kontaktar du själv Bredbandsbolaget på telefonnummer 0770 - 777 000. 
                                           
Startpaket har levererats till din dörr 

    -  Gröna påsar (rulle med 50 påsar) 
    -  En påshållare
    -  Informationsbroschyr med en guide som hjälper dig att sortera rätt. 

    
Påsarna är mindre än vanliga avfallspåsar och det beror på att den kan 
behöva slängas lite oftare för att undvika lukt. De är heller inte svetsade i 
handtagen för att minska risken för att  påsarna används till andra ändamål än det avsedda. 
Tekniska Verken beräknar att tre rullar per hushåll och år ska räcka. 

Nya rullar finns att hämta i våra tvättstugor på Ödegårdsgatan 10 och 
Söderleden 5. Då påsarna levereras årsvis till föreningen ber vi Er att inte hämta ny rulle 
förrän den första tagit slut. 
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Vicevärdeskontoret

Är öppet ojämna veckor. Vicevärdeskontoret är semesterstängt v. 27-31. Har du frågor under 
semesterstängningen går det bra att skicka e-post till styrelsen@tibasten.se eller kontakta 
någon av oss i styrelsen. Men som vanligt gäller det att när det är allvarliga fel kontakta 
felanmälan på telefonnummer 020-140 16 16 .

 Parkeringskort
   

Nya kort kommer att delas ut i din brevlåda snarast. 

Skräp utanför förråd i våra källare

Kommer att köras bort på föreningens bekostnad.

Föreningsstämma, årsredovisningen

Svaret på frågan som kom upp på stämman om avräkning HSB Östergötland är ett rent 
transaktionskonto.

Styrelsens sammansättning

Maud Warnecke Wetterlöf ordförande ordforande@tibasten.se 
Marcus Claseryd vice ordförande viceordforande@tibasten.se
Pauline Andersson sekreterare sekreterare@tibasten.se
Martin Åhsberg vice sekreterare vicesekreterare@tibasten.se
Mimmi Nordgren ledamot ledamot@tibasten.se
Viktor Davidsson HSB-ledamot hsbledamot@tibasten.se 

Ni kan även kontakta hela styrelsen genom att skicka e-post till styrelsen@tibasten.se  

Vi i styrelsen vill önska alla en underbar sommar
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