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Planera för deltagande på stämman! 

Nu är vi snart där igen! Den 16 februari nästa år 

är det dags för stämma så kryssa för den kvällen i 

almanackan. 

Stämman är medlemmens möjlighet att göra sin 

röst hörd genom att lämna in ett förslag (motion).  

En motion skall innehålla ett konkret förslag samt 

ett förslag till beslut som stämman skall ta ställ-

ning till. Motionen skall även vara undertecknad 

av motionären/motionärerna. 

Motionerna lämnas till styrelsen som granskar att 

förslagen/motionerna; 

1. har ett konkret förslag  

2. har ett yrkande på hur stämman skall rösta i 

form av en eller flera att-satser.  

3. är möjligt att genomföra utifrån lagar och 

våra stadgar 

4. att motionen är inkommen i tid 

 

Påhittat exempel på motion: 

Flera vägbulor 

Bilar utgör en fara för barn och måste därför 

framföras mycket långsamt för att minska risken 

för en olycka. 

I dag är antalet vägbulor för få för att fungera 

effektivt. Bilarna hinner accelerera upp till höga 

farter mellan vägbulorna och utgör därmed en 

onödigt stor fara för våra barn. 

Förlag: Bygg vägbulor var 10:e meter för att hålla 

bilarnas fart mycket låg. 

Yrkande: Att stämman bifaller motionen. 

 

Tänk på att ge motionen en lättfattlig rubrik och 

den inte bör inte ta upp detaljfrågor, till exempel 

sådant som endast berör en enskild medlem, eller 

ett enskilt trapphus. Fundera också en stund på 

om motionen verkligen gynnar föreningen och 

inte bara dig själv. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 

31/12 kl 24.00. Motioner kan lämnas i fastighets-

skötarnas brevlåda Stamgatan 48, sändas med 

post till samma adress, alternativ skickas per e-

post till styrelsen@hsbostberga.se.  

Missa inte chansen att påverka. Det går inte att 

komma efteråt och tycka att stämmans beslut var 

felaktiga om man inte varit där och röstat. 

 

Nya medlemmar till styrelsen 

En problem för alla styrelser är att kunskap kan gå 

förlorad om flera slutar samtidigt. Därför är det 

viktigt att styrelsen ständigt förnyas så att de nya 

hinner lära sig av de gamla innan de lämnar sty-

relsen. 

Vi behöver alla sorters kunskap! Kan du juridik, 

bygga hus eller ekonomi? Vet du hur det är att 

vara ung eller gammal. All kunskap är värdefull. 



Är du intresserad så kan du vända dig till valbe-

redningen och Fred Lindblom, telefon 0706 

897108 , mejl: abfred_2044@hotmail.com  

 

Brister i samband med Stambytet 

Vi i styrelsen får många frågor från er medlemmar 

som gäller brister som uppstått i samband med 

stambytet. 

För att kunna besvara dem behöver vi inform-

ation från Kungsfiskaren. Vi får inte denna inform-

ation! 

Vi har därför startat en process mot Kungsfiska-

ren och hoppas att inom kort kunna lämna rele-

vant information till dig som är berörd. 

Alla frågor som redan är ställda kommer att bes-

varas när vi fått information och tills dess ber vi er 

som frågat att endast komma med nya frågor. 

 

Brandskydd 

Brandskyddet är styrelsens ansvar men också den 

enskilde medlemmens. Vuxna människor kan inte 

efter katastrofen hävda att de inte visste om be-

stämmelserna för de har inte lust eller ork att läsa 

Östbergabladet eller anslag. 

Men vi ger inte upp. Tjatar vi tillräckligt så kanske 

det går hem. 

 

Ställ inget brännbart i trapphuset 

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand 

där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det 

hållas rent från brännbart material som barnvag-

nar, mattor, tidningar och kartonger. 

 

Blockera inte trapphuset 

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är 

din väg ut och räddningstjänstens väg in om det 

brinner. Även ambulanspersonal med bår måste 

kunna komma fram. 

 

Inga mopeder eller motorcyklar i cykelrum eller 

förråd 

Det är absolut förbjudet att ha brännbara vätskor 

som bensin i cykelrum eller förråd. 

 

Cigarettfimpar får ej kastas ut från fönster eller 

balkong. 

Vi har exempel på utslängda fimpar som förstört 

kläder och markiser och är det torrt ute så kan 

det lätt börja brinna.  

Hur någon ens kan komma på tanken! Skaffa ett 

askfat eller en burk att fimpa i! 

 

Rensning av cykelförråd och trapphus 

Bland annat med anledning av brandskyddskrav 

så har vi nu påbörjat rensningen av förråd och 

trapphus. Alla cyklar och barnvagnar som inte är 

uppmärkta eller som inte ser ut att användas 

kommer att fraktas bort. Allt löst som finns i 

trapphusen kommer också att fraktas bort tillsam-

mans med det som finns under trappor. 

 

Rastning av hundar 

Vi får ständigt höra klagomål från medlemmar 

som irriteras över hundägare som rastar sina hun-

dar i parken och nära husen och sedan inte plock-

ar upp efter sina älsklingar. 

Alla tycker inte att det är OK eller trevligt med 

högar av avföring runt fötterna eller nedanför 

sina fönster så vänligen ta era djur till platser där 

de får vara och plocka upp efter dem. 

 

Restaurang 

Efter många och långa turer så har vi nu en re-

stauratör på gång. 

Lokalen bredvid COOP kommer att byggas om av 

hyresgästen till en restaurang som riktar sig 

främst mot familjer. Restaurangen kommer att ha 
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begränsade öppettider, 

som längst till 22.00 på 

söndag till torsdag och 

till 23.00 på fredag och 

lördag. 

 

Jämlik och rättvis behandling 

För styrelsen är det viktigt att alla behandlas rätt-

vist och på samma sätt. 

Ingen skall behandlas annorlunda beroende på 

hur länge man bott i föreningen eller om man 

sitter i styrelsen eller om man själv anser sig ha 

större behov av något än andra. 

I samband med Stambytet och markrenoveringen 

vid Elefanthuset upptäcktes många felaktigheter. 

Några hade fler än ett lägenhetsförråd, andra 

hade mer än en p-plats på Stamgatan. Andra 

hade dragit egna elledningar till sina förråd och 

åter andra hade gjort felaktiga ombyggnader i lä-

genheten. 

När vi nu långsamt men säkert åtgärdar de här 

problemen så kommer oundvikligen en del att 

drabbas och bli upprörda. Vi har full förståelse för 

det, speciellt när det är föreningen som från bör-

jan gjort fel. Det är emellertid fortfarande fel och 

det skall rättas till.  

Ett fel som nu rättats till är att olika policybeslut 

har funnits i olika dokument och i vissa fall endast 

muntligt. Styrelsen upprättar nu ett dokument 

över policybeslut som nuvarande och tidigare sty-

relser tagit. Detta för att samtliga medlemmar i 

föreningen skall få likvärdig information så att 

missförstånd, nuvarande och framtida, kan undvi-

kas i så stor utsträckning som möjligt.   

 

Policydokumentet kommer att vara levande - det 

innebär att policys kan komma att förändras uti-

från nya lagar, förordningar eller att nya viktiga 

frågor dyker upp som föreningens styrelse alter-

nativt föreningsstämman bör fatta beslut om. Po-

licydokumentet kommer att delas ut till samtliga 

medlemmar.  

Det är också viktigt att samtliga medlemmar tar 

del av de stadgar som föreningen har och som 

t ex visar på ansvar och befogenheter för med-

lemmarna. Stadgarna finns på hemsidan - 

www.hsbostberga.se, där också policydokumen-

tet kommer att finnas. 

 

Jul och bränder 

Levande ljus är både vacker och mysigt. Men den 

ljusa framsidan har en mörk baksida. Nästan 

hälften av alla bränder i bo-

stadshus orsakas av levande 

ljus. I december fyrdubblas 

bränderna. 

Så var försiktiga. Lämna inte 

rummet med ljusen brin-

nande.  

 

Lägenhetsnummer 

De lägenhetsnummer som skatteverket vill att vi 

skall använda finns anslagna i porten, bredvid 

namnskylten och på avgiftsavierna. 

 

God Jul och Gott Nytt År 



Styrelsen vill gärna 

framföra ett stort 

tack till alla med-

lemsföreningar, ing-

en nämnd och ingen 

glömd, för allt det 

arbete som görs till 

glädje för våra med-

lemmar. Stort tack 

och en God Jul och ett Gott Nytt År till er! 

Föreningsaktiviteter 

Trivselklubben 

Trivselklubben träffas första tisdagen i varje må-
nad kl 13.30 (uppehåll under sommaren). 

Ordförande: Rut Palm; 81 60 53 

Aktiviteter Dag Kontakt 

Bingo:  Mån. kl 12.   Hillis (81 29 81) 
Gymnastik*:  Ons. kl 9.  Inger-Britt (91 05 96) 
Bibliotek med aktiviteter: 
 Tors. kl 14. Valborg (91 99 49) 
 och  Rut  (81 60 53) 
Bridge: Fre.   kl 10. Valborg (91 99 49) 
Boule: Var dag med barmark kl 13 
  Inger B (81 40 26) 

 

SVOB 

Stamparkens Vänner och Brukare är en ideell före-

ning som tillsammans med Stadsdelen och med 

finansiering från HSB Östberga driver Parkleken. 

Ordförande: Sven Stormdal, 070-375 03 35 

 

Vävstugan 

Är du intresserad av att väva, bildväv eller att 

sticka så kontakta oss gärna. Vare sig du redan kan 

eller skulle vilja komma igång så är du välkommen. 

Vi hjälper dig! 

Svea: 91 87 36                 Annette: 91 64 77 

HSB:s Brf Östberga förvaltas av 

 

Telefon till Riksbyggen (alla ärenden) 

Tel: 0771-860 860 (inkl. akuta fel) 

E-post adresser 

Förvaltarna 

Roland Norlin, förvaltare 

e-post: roland.norlin@riksbyggen.se 

Ted Lindberg, bitr. förvaltare 

e-post: ted.lindberg@riksbyggen.se 

Hyresadministration 

P-platser & överlåtelser 

e-post: boa@riksbyggen.se 

Lokaluthyrning 

Gun Jansson & Anita Nordin 

e-post: gun.janson@riksbyggen.se 

e-post: anita.nordin@riksbyggen.se 

Felanmälan 

e-post: felan.stockholm@riksbyggen.se 

 

HSBs Brf Östberga 

Hemsida: www.hsbostberga.se  

e-post: styrelsen@hsbostberga.se 

Adress: Stamgatan 48, 125 74 Älvsjö  

Personlig kontakt: 

Stamgatan 2, kl 18.00-19.00 

14/3, 5/4, 3/5, 7/6, 2/8, 30/8, 27/9, 1/11, 
29/11 samt 24/1. 
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