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Samtyckesblanketten 
Styrelsen vill påminna om att fylla i och lämna in Samtyckesblanketten gällande 
renoveringen. Styrelsen har valt att förlänga inlämningstiden till den 21 februari. 
Lämnas i brevlådan utanför porten Ödegårdsgatan 10. 
På hemsidan finns nu också en egen flik för Renoveringen under Hus och miljö. 
 
 
Motioner till Årsstämman 
Vänligen lämna in eventuella motioner till Årsstämman till styrelsen, antingen via mail 
eller brevlådan Ödegårdsgatan 10, innan den sista februari. 
 
 
Våra elstolpar 
Styrelsen vill påminna om att leverantören av våra elstolpar gått ut med att de inte är 
gjorda för att kunna ladda en elbil/elhybrid. Desamma gäller för våra garage, uttagen där 
är inte gjorda för att kunna ladda en bil. 
Vid ev. brand eller olycka i samband med att en elbil eller elhybrid laddas via våra 
eluttag/elstolpar så gäller ingen av vår förenings försäkringar, på grund av  ovanstående. 
Den anvarige medlemmen kan därmed få betala eventuella skador på bil, elnät eller 
fastighet ur egen ficka. 
  
 
Hobbyrummet 

I källaren av Ödegårdsgatan 10 har föreningen sitt hobbyrum. Här kan du som behöver snickra, 

borra, slipa och dyligt jobba i lugn och ro. Nyckel får ni låna via vår vicevärd Lars Fornlund som ni 

kan kontakta via mail, vicevard@tibasten, eller tel.nr. 010 442 40 82. 
 
 
Portdörrar 
Det har återigen varit inbrottsförsök källaringången via Ödegårdsgatan. Styrelsen ber 
samtliga medlemmar vara uppmärksamma och ta gärna en extra titt när ni går förbi våra 
ytterdörrar, så att de ser hela och stängda ut, det har de senaste månaderna varit flera 
rapporter om inbrott i bland annat Tannefors. 
Kontrollera en extra gång att dörren går igen ordentligt efter dig. Just nu hamnar det lätt 
grus och smuts vid tröskeln som kan hindra att den stängs. 
 
 
Nya portkoder 
I slutet av februari, början av mars kommer samtliga portkoder att bytas. De delas som 
vanligt ut i brevlådan innan bytet sker. 
 
 
Bibilioteket 
Glöm inte bort vårt lilla bibliotek utanför tvättstugan Ödegårdsgatan 10, som dessutom har 
uppdaterats med en hel del nya titlar! 
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