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Mer om schaktningsarbeten 

Fortfarande finns utgrävningen framför butiker-

na på Stamgatan 1 - 5 kvar och det beror på att 

vi har väntat på svar på om de cementrör som 

leder bort dagvatten och avloppsvatten måste 

bytas, renoveras eller håller många år till.  

Nu har vi fått svar och glädjande nog så är rören 

i ett relativt gott skick och det räcker med en 

”relining” som kan göras senare. Arbeten kom-

mer dock att ta ytterligare et par månader att 

slutföra. 

 

Bredband 

Som vi skrev i senaste Östbergabladet så kom-

mer Installationen av bredbandet vara klar runt 

årsskiftet. I samband med färdigställandet 

kommer leverantören att ordna med ett antal 

möten för att berätta i detalj vad de erbjuder. 

Bredbandsbolaget samarbetar med olika före-

tag som leverera tjänster som Internet-tv, tele-

foni osv. De kommer också att berätta vad som 

behöver göras och vad det kostar att få tillgång 

till det som de erbjuder. 

Vi återkommer med datum för mötena. 

 

Hundar i Stamparken 

Stamparken är kommu-

nens mark och en plats 

där alla får vara för att 

leka, sola, grilla eller 

något annat. Föreningen 

har inget att göra med de regler som 

finns för hundar, men vi i styrelsen får ofta in 

klagomål på att hundägare rastar sina hundar 

där trots att det inte är tillåtet. Det är säkert 

inte bara boende på Stamgatan som bryter mot 

förbudet, men vi vill ändå uppmana alla våra 

medlemmar att tänka på att de som är hund-

rädda kan bli skrämda även om hunden är 

kopplad.  

 

SVOB/Parkleken  

Stamparkens Vänner 

och Brukare (SVOB), 

Stadelsförvaltningen, 

HSB och representanter 

för de dagmammor som 

finns på Stamgatan har 

haft ett möte för att 

diskutera höstens aktiviteter men även proble-

met med hundar i parken. 

Vi är samtliga överens om att inte acceptera att 

personal eller besökare tar med hundar till 

parkleken och vi vill göra allt för att se till att 

lagen följs. Hoppas att ni som läser det här för-

står att det är viktigt att alla skall trivas. 

 

Parkleken hålls öppen mellan 12.00 och 17.00. 

Utomhus finns sandlådan med leksaker, cyklar, 

månbilar och annat kul och ofta är även klubb-

lokalen på Stamgatan 70 öppen för de som fö-

redrar pingis, kort- eller TV-spel eller bara vill 

softa. 

 

På tisdagar grillas det korv och då är naturligtvis 

alla välkomna till parkleken. Vuxna kan få en 

grillad med bröd för en tia eller, om man vill, ta 

med en egen korv och grilla. Grillen tänds 

klockan 14.00. 



 
 
 
Under höstlovet erbjuder Parkleken följande 

aktiviteter: 

Måndag  1/11  Äventyrsresa till Bodaborg 
(Oxelösund) 

Tisdag 2/11  Badminton 

Onsdag 3/11 Högdalshallen, hop och lek 

Torsdag 4/11 Bowling 

Fredag 5/11  Mys på parken med varm 
choklad 

 
Alla barn som är mellan 9 och 14 år är välkom-
na. Det gäller föranmälan för aktiviteterna. 
Först till kvarn! 
 
Telefon: 08-91 95 50 
 

Trivselklubben informerar 

Den 24 november gör vi en resa, nu till Djurby 

Gård vid Steninge slott. Där sätter vi oss ned vid 

dukat julbord. 

 I december är det dags för Luciafirandet. Då 

träffas vi i vår tillfälliga lokal vid Konsum.  

Du som är pensionär är hjärtligt välkommen 

att delta i våra aktiviteter. 

Trivselklubben håller träffar första tisdagen i 

varje månad kl 13.30 med uppehåll under 

sommarmånaderna. 

 

Aktiviteter Dag Kontakt 

Bingo:  Mån. kl 12.   Hillistel (81 29 81) 
Gymnastik*:  Ons.  kl 9.  Eeva (722 22 47) 
Bibliotek: Tors. kl 14 Valborg (91 99 49) 
Bridge: Fre.   kl 11 Valborg (91 99 49) 
Boule: Om barmark Inger B (81 40 26) 
*Gymnastik med qigong 

 

 

Motioner till stämman 

Det är redan dags att börja tänka på att skriva 

motioner till Stämman i februari. Motionerna 

skall vara inne senast den 31 december 2010. 

Tänk på att det bara är medlemmar i föreningen 

som får skriva motioner, så förutom datum så 

skall de vara underskrivna med fullständigt 

namn och lägenhetsnummer. 

Nya tider för styrelsemottagningen  

Träffa styrelsen på Stamgatan 2 mellan 18 - 19 

följade dagar: 28/9, 26/10, 30/11, 10/1 och 

25/1. 

Nya lägenheter i Hus A 

Nu startar snart arbetena med ombyggnad av 

lokaler i bottenplanet på hus A till lägenheter. 

Totalt blir det 10 nya smålägenheter med en 

liten uteplats. 

Entreprenör blir byggfirman OL.We AB  och 

deras byggbodar kommer snart på plats på bak-

sidan av huset.  

 

 

 

 
Träffa föreningens styrelse 

mellan 18.00-19.00 den 28/9, 26/10, 30/11,  
samt den  10/1 och 25/1 2011. 

Skriv på e-post: styresen@hsbostberga.se  

Hemsidan hittas på: www.hsbostberga.se 

Föreningen förvaltas av 

 

Vill du göra en felanmälan (dygnet runt) 

eller nå någon av nedanstående så ring 

0771-860 860 eller skriv till:  

 Felanmälan 
felan.stockholm@riksbyggen.se 

 Förvaltare (Roland Norlin) 
roland.norlin@riksbyggen.se 

 Hyresadministration 
hyresadministration-stockholm@riksbyggen.se  

 P-platser & överlåtelser 

 Lokaluthyrning (Gun Janson eller Anita 

Nordin) 
gun.janson@riksbyggen.se 

anita.nordin@riksbyggen.se 

Akuta fel 

Kvällar och helger 

AB Jourmontör: 657 77 20 

Problem med skadedjur 

NOMOR Tel 020-54 55 56 
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