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Nu är det jul igen … 

och alla ljusen brinner hoppsan!!! 

Låt även den här 

julen bli en glad 

tillställning utan 

brandkår och för-

störda lägenheter – 

för att inte tala om 

förstörda liv! 

Lämna aldrig ett rum med stearinljusen brin-

nande!!! 

 

Ordinarie föreningsstämma 

Snart är det dags för föreningens årliga stämma. 

Boka redan nu in tisdagen 16 februari i alma-

nackan. Stämman kommer att hållas på Älvsjö-

mässan. Formell kallelse kommer att sättas upp 

i portarna och årsredovisningen delas ut till alla 

medlemmar ett par veckor innan stämman. 

 

Motioner till stämman 

Det är hög tid att skriva motioner till stämman. 

Tänk på att en motion skall innehålla ett tydligt 

förslag och tydligt ange ett förslag till beslut. 

Motionen skall vara undertecknad av en med-

lem i föreningen och med fullständigt namn och 

lägenhetsnummer. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 

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

hetsskötarnas brevlåda Stamgatan 48 eller sän-

das med post till: styrelsen@hsbostberga.se  

 

 

Valberedningen 

Är du intresserad av att arbeta i föreningens 

styrelse eller känner du någon som du tycker 

skulle vara lämplig som ledamot? Då skall du 

kontakta valberedningen genom Anders Öhrling 

på Stamgatan 42. 

Vi har alltid behov av medarbetare och försöker 

få olika personer så att styrelsen representerar 

alla som bor här.  Vi skall inte sticka under stol 

med att det är mycket arbete men det är både 

roligt och inspirerande. Välkommen. 

 

Julgranar 

Det är härligt 

med julgran och 

barrdoft men så 

småningom 

börjar den trots 

allt barra och 

julen är över. 

Efter att julgra-

nen gjort sitt, 

släng den bakom sandfickan som finns bakom 

grovsoprummet mot Sjöholmsvägen. Släng den 

ABSOLUT INTE i sopnedkastet då detta orsakar 

stopp i sopsugen med dels olägenheter för oss 

boende, dels dryga kostnader för föreningen 

som följd. 

 

Sopnedkast 

Och apropå sopnedkast. Stopp som orsakats av 

att tidningsbuntar och wellpapp har kastats 

kostar över 100 000 kr för föreningen för jour-

utryckningar. Snälla, släng inte annat än hus-

hållssopor i sopnedkasten. 
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Julklappspapper 

Papperssäckar 

kommer att läggas 

ut i portarna och 

där är föreningens 

jultomte mer än 

tacksam om du 

slänger allt jul-

klappspapper. Säckarna kommer att hämtas 

efter julledigheten. Tomten tackar för din hjälp 

 

Elsladdar till bilvärmare 

Elsladdar som hänger kvar i eluttagen utgör en 

säkerhetsrisk. Det är inte alltid som timern fun-

gerar och då är sladdarna strömförande. 

Då det är styrelsens skyldighet att se till att de 

tas bort så har fastighetsskötarna kommer fått i 

uppdrag att ta bort de som upptäcks. Sladdarna 

kan återfås på kontoret på Stamgatan 48. 

 

Trivselklubben informerar 

Nu är stambytet 

klart och vi är änt-

ligen tillbaka i lo-

kalen på Stamga-

tan 2. 

Det nya årets för-

sta träff äger rum 

den 11 januari och 

då bjuds det på underhållning med Eddie 

Oliva. 

Alla pensionärer är då hjärtligt välkomna. 

 

Trivselklubben passar på att önska Er alla en 

fridfull jul och ett riktigt gott nytt år 2011! 

 

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 

 

 

HSBs Brf Östberga styrelse önskar 

alla boende en riktigt  

God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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