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Miljörum 
 
Äntligen är det dags för invigning. Den kommer att ske vecka 49. En separat inbjudan  
skickas ut till alla. 
 

Hyra garage/p-plats 

Styrelsen har beslutat om följande kriterier för att boende ska få hyra en p-plats/garage:  

 Äger ett motorfordon och det finns ledig parkering/garage finns möjlighet att hyra 
EN plats. 

 Inte äger något motorfordon får medlemmen inte heller hyra någon parkering eller 
garage 

 Äger ett fordon som inte har varit inregistrerad/varit i bruk på ett år får medlemmen 
inte hyra parkering eller garage. 
 

 Stopp eller rensning av avlopp 
 

Tidigare har ni kunnat ringa felanmälan för att få rensning av avlopp på föreningens 
bekostnad. I enlighet med våra stadgar så gäller detta inte längre utan ni får själv bekosta 
det om ni önskar få hjälp med rensningen. Om stoppet ligger under golvnivå i stammarna 
bekostar föreningen rensningen.  

 

Brandvarnare 
 
Vi vill påminna er att titta över era brandvarnare och byta batterier om så behövs.  
Föreningen står för batterierna som ni kan hämta på vicevärdskontoret. 

Om ni behöver hjälp att byta batterierna, fråga en granne eller om du är över 65 så kan du 
använda Linköping kommuns Fixartjänst , 0703-77 77 67 (säkrast kl. 8.00-09.00).  
Observera att om ni ringer HSB-fastighetsservice för att byta batterier så debiteras  
kostnaden till er.  

Klotter 

Tyvärr drabbas även vi av klotter på dörrar och fasader. Vi vill göra er uppmärksamma  
eftersom det ibland sker dagtid. Anmäl gärna klotter till vår vicevärd via telefon eller e-post. 
 

Mobiltelefonnummer och e-postadresser 

För att underlätta kontakten med er boende speciellt vid akuta ärenden, vill styrelsen samla 
in era mobiltelefonnummer och e-postadresser. Vänligen maila uppgifterna till 
sekreterare@tibasten.se eller lägg en lapp i förenings brevlåda på Ödegårdsgatan 10 med 
namn och lägenhetsnummer.  

   

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År! 
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