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Styrelsens sammansättning 
 

Ordförande: Martin Åhsberg ordforande@tibasten.se  

Vice ordförande: Mikael Karlsson viceordforande@tibasten.se  

Sekreterare: Pauline Andersson sekreterare@tibasten.se  

Vice sekreterare: Pernilla Kjellberg vicesekreterare@tibasten.se  

Ledamot: Jonas Persson ledamot@tibasten.se  

HSB-ledamot: Anders Filipsson hsbledamot@tibasten.se   

Revisor: Maud Warnecke Wetterlöf revisor@tibasten.se  
Valberedningens ordförande: Louise Stjernqvist valberedningen@tibasten.se 

 

Bredbandsbolaget 

Föreningsstämman röstade och styrelsens förslag bifölls med rösterna 32 för och 7 mot an-

gående gruppanslutning till Bredbandsbolaget. Föreningen kommer att gruppanslutas från 

och med 1 oktober 2015 och således höjs månadsavgiften med 125 kr/månad från samma 

datum. Mer information angående Bredbandsbolaget kommer att skickas ut senare. 
 

Bastu 

 

Bastun på Ödegårdsgatan 4 (lokalen) är nu klar för att kunna användas och bokas. Är du 

intresserad kostar det 200 kr/kalenderår. Kontakta vicevärden Lars Fornlund för att få till-

gång till bastun samt hur du bokar. 

 
Bostadsrättsförsäkring 
 
Styrelsen har tecknat avtal med Länsförsäkringar Östgöta angående 
bostadsrättsförsäkringen för samtliga medlemmar fr.o.m. 2015-07-01. Kontakta ditt 
försäkringbolag för att ändra din hemförsäkring för att du inte ska betala dubbelt. 
 

Trivselregler på balkongen 

 

Nu hoppas vi att det äntligen är dags att kunna var ute på balkongen för en fika eller en 

stund i solskenet. Tänk på att balkonglådorna ska hängas på din insida av balkongräcket. 

Grillning får gärna ske på balkongen dock ej med kol- eller gasolgrill. Vill ni använda dessa 

är ni välkomna ner till Oasen.  

 

Tänk på att dina grannar kan ta en fika när du skakar dina textilier över räcket eller så-

gar/slipar m.m. Dammet/spånet hamnar även hos din granne och är därför inte tillåtet. När 

du renoverar är du välkommen att använda Hobbyrummet. 
. 
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Förändring av avgift för extra förråd 
 
Styrelsen har beslutat att ändra prismodellen för föreningens extra förråd som 
medlemmarna kan hyra. Den tidigare modellen saknar logik och uppfyller inte 
likhetsprincipen, då vissa inte betalat alls och andra betalat mer än andra för samma typ av 
förråd. De nya priserna börjar gälla den 1 september 2015. Ta kontakt med vicevärden om 
du skulle vilja säga upp eller byta förråd pga de förändrade priserna. 
 
Förråd som är 

 2 kvm eller mindre kostar efter ändringen 75 kr/månad 
 över 2 kvm och upp till och med 5 kvm kostar 125 kr/mån 
 över 5 kvm och upp till och med 10 kvm kostar 175 kr/mån 
 över 10 kvm 400 kr/mån 

Efter inventeringen av förråden kan vi konstatera att det finns flera förråd lediga att hyra på 
de flesta av föreningens adresser. Ta kontakt med vicevärden (Lars Fornlund) om du vill 
hyra ett förråd. 
 

Tibastens hjälpredor 
 
Vi har idag tre medlemmar som gärna ställer upp och hjälper till när möjlighet finns. Det 
kan t.ex. handla om allt mellan målning eller förberedelser inför föreningsstämman. Är du 
också intresserad att hjälpa till så hör av dig till styrelsen. När vi behöver hjälp skickar vi ett 
mail till hjälpredorna och man kan då avgöra om man har möjlighet att hjälpa till.  
 

 
 
 
 

Styrelsen HSB Tibasten 
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