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Brandskydd 
 

Föreningen gör för närvarande en översyn av 

föreningens brandskydd. En förutsättning för 

att brandskyddet och utrymningsvägarna ska 

fungera är att vi inte ställer föremål(cyklar, 

barnvagnar etc) i trapphusen. Källargångarna 

får inte heller belamras med skräp. Föreningen 

har ansvaret för att gemensamma utrymmen 

är tomma och lösa föremål kommer att fraktas 

bort. 

Detta innebär onödiga kostnader för 

föreningen och belastar våra avgifter. 

 

 

Sommar och semester 
 

Vi är många som bor på Stamgatan och vi vill 

att alla ska trivas. Tänk på att dämpa 

ljudvolymen så att inte grannarna störs när det 

är fest. 

 

Inbrottsrisken ökar alltid under semestertider 

och vi kan hjälpas åt att vara extra vaksamma.  

 

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att 

kasta fimpar från balkongen eller att grilla på 

balkongen. Använd i stället förningens 

gemensamma grillplatser i Stamparken. 

 

Husvärdar sökes 
 

På årsstämman bifölls en motion om 

husvärdar. Är du intresserad av att vara 

kontaktperson för din port/huslänga?Anmäl 

ditt intresse till: Styrelsen@hsbostberga.se 

070-213 94 42 

 

 

 

Markarbetet Stamgatan 30-48 
 

Den första fasen som nu är påbörjad kommer 

enligt tidsplanen vara klar under augusti 

månad.Under Juni/Juli kommer taken över 

parkeringsplatserna att rivas, berörda ägare av 

parkeringsplatser .  

Kommer att få ett tillfälligt p-tillstånd som gör att 

de får parkera kostnadsfritt på våra 

gästparkeringar samt på platser där man inte står i 

vägen för utryckningsfordon  

samt markarbetet (sträckan 30-48 inkl ojämn 

sida). 

 

Renovering 

 
Medlemmen har ett underhålls- och 

reparationsansvar för lägenheten. Vid större 

renoveringar ska arbetet ske på dagtid 

vardagar (08:00-17:00). På helger och kvällstid 

fram till 22.00 får endast enklare arbeten 

utföras. Reparation/installation av vatten och 

el skall godkännas av föreningen i förväg. 

Ingen åverkan på bärande väggar är tillåtna ur 

säkerhetssynpunkt. Blankett för bygganmälan 

finns på hemsidan.  

 

Sopsug och sopnedkast 
 

Det är fortfarande återkommande problem 

med sopsugen och det kostar föreningen stora 

summor med reparationer. 

Vad vi alla kan göra: inte kasta skrymmande 

förpackningar utan att platta till och vika ihop 

det som inte ska till återvinningscentralen! 
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Kvartersinformation 
 

Trivselklubben 
 

Sommaraktiviteter 

  

Bingo: månd. Kl 12:00 

Hillis tel: 81 29 81 
 

Boule: Varje dag  kl 13:00   

Inger tel: 81 40 26  
 

Första månadsmötet  3/9 kl 13:30  

 
Vävstugan 
har sommarstängt. Stick-caféet startar i slutet 

av augusti. 

 

SVOB 
Parkleken har stängt från midsommar fram till 

skolorna börjar. Information om höstens 

aktiviteter finns på vår hemsida, på Facebook, 

gruppen Stamparkens Vänner och Brukare och 

i nästa Östbergablad.  

Trevlig sommar önskar vi i SVOB! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övernattningslägenhet 
Föreningen har tre övernattningslägen-heter 

med enklare standard som med-lemmar kan 

boka.Lägenheterna finns på Stamgatan 9, 33 

och 74. Samtliga lägenheter har fyra 

sängplatser med kuddar och täcke, 

köksutrustning för 4 personer. Toalett finns, 

dock saknas dusch och TV.  
 
 

 

 

 

 

Kostnad: 

Mån-tors: 200 kr/dygn och lägenhet 

Fre-sön: 300 kr/dygn och lägenhet 

Bokning sker till: Styrelsen@hsbostberga.se 

 

 

 
 

 

 

HSB:s Brf Östberga 

förvaltas av Riksbyggen 
 

Telefon till Riksbyggen  

(alla ärenden) 

Tel: 0771 860 860 

 (inkl.akuta fel) 

 

Förvaltare 

Ted Lindberg 08-602 36 34 

Ted.lindberg@riksbyggen.se 

HSB:s Brf Östberga 
 

Hemsida: www.hsbostberga.se 

 

e-post: 

styrelsen@hsbostberga.se 

 

adress: 

 Stamgatan 48 125 74 Älvsjö 

 

Personlig kontakt: 

Stamgatan 2  (se särskild notis 

i Östbergabladet) 

 

 

SVOB 
Stamparkens Vänner och 

Brukare är en ideell förening 

som tillsammans med 

Stadsdelen och med 

ekonomiskt bidrag från HSB- 

Östberga driver parkleken. 

Ordförande: Sven Stormdal 

Tel: 0703-750 335 

www.stamparken.se 

 

Vävstugan 
Tel:     Svea Olsson 91 87 36, 

Tel:   Annette Stormdal 

                          0730-727885 

 

 

MEDLEMSMOTTAGNING 
*OBS tiden! 

2013 

    

måndag     19/8  kl  18-19 

        -”-      9/9   kl  18-19 

        -”-    30/9   kl  18-19 

        -”-    4/11   kl  18-19 

          -”-     2/12   kl  18-19 

2014 

     tisdag    7/1  kl  17-18 * 

            måndag  3/2  kl  18-19 
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