
 
 

Augusti 

2013 

Nr 220 

Ingen reklam tack! 

Tyvärr så är det fortfarande väldigt ofta 

problem med sopsugen som beror på 

att det kastas tidningar, reklamblad …  

 

 
 

eller stora kartonger, som fastnar: 

 

  
När det blir stopp, tjuter sopsugen till de 

boendes förtvivlan och servicepersonal 

måste tillkallas. 

 

Detta medför stora kostnader för 

föreningen och sliter ut sopsugen i 

förtid. Alla onödiga kostnader påverkar 

våra avgifter 

 

Kostnader hittills i år för reparation av 

sopsug är 244 176:-  

 

 

 

Pizzakartonger och reklamblad får inte 

kastat i sopnedkastet. Kärl för insamling 

av reklamblad/tidningar, pizzakartonger 

/förpackningar, glas, metall och 

hårdplast finns på Sparreholmsvägen 

(bakom filmbutiken). 

 
 

Trädfällning 

Av ekonomiska skäl valde vi att ta bort 

samtliga träd på Stamgatan på en gång. 

De träd som togs var antingen sjuka, 

alltför gamla eller stod för nära våra 

fastigheter så rötterna kan orsaka 

skador på fastigheterna. Det har även 

varit problem med rötter som tränger 

upp ur asfalten, vilket kan orsaka 

fallskador. Vi är övertygade om att när 

upprustningen är klar så kommer vi ha 

en grönare, mer blomstrande och 

vackrare Stamgata. 

 

Nya hemsidan är lanserad 

www.hsbostberga.se, kommer 

kontinuerligt uppdateras med 

information om pågående arbete i 

föreningen, exempelvis pågående 

markarbetet.  

http://www.hsbostberga.se/


 
 

 

Upprustningen av Stamgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprustningen av Stamgatan görs av 

många anledningar. Främsta 

anledningen är de vattenledningar 

under jord och brandposter föreningen 

har ansvar för. De är från 60-talet och 

de behöver nu ses över och bytas ut.  

 

Förra året upptäcktes en stor 

vattenläcka i området som orsakades 

av gamla rör som hade gått sönder.  

 

I samband med markarbetet kommer 

den yttre miljön att fräschas upp, se 

illustration ovan. P-platserna kommer 

att bli något bredare och de flesta får 

eluttag för motorvärmare.  

 

Första etappen av markarbetet på 

Stamgatan 30-48 är strax klart. Arbetet 

är ca 1-2 veckor försenat pga att det 

visade sig att en del av den gamla 

asfalten var miljöfarlig. Den miljöfarliga 

asfalten måste separeras och 

deponeras som miljöfarligt material. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet som påbörjades i våras 

beräknas hålla på i ca 2 år och kommer 

utföras i olika etapper på Stamgatan 1-

19, Stamgatan 30-48 och Stamgatan 

70-90.   

 

Tidplan 

 

Stamgatan 30-48 Etapp 1 börjar bli klar. 

Den första omgången p-platser är 

färdiga för inflyttning och ny bilägare 

kommer få tillfälliga p-tillstånd. 

 

Under hösten får vi nya växter till 

planteringarna, så att vi får en 

uppfattning om hur slutresultatet blir. 

 

Stamgatan 1- 19 är nästa projekt. Det 

kommer igång i mitten av vecka 36 

med start vid Stamgatan 1-13. Hur långt 

det arbetet kommer beror på hur vädret 

blir under hösten. Arbetet avslutas under 

2014. 

 

Stamgatan 70-90 planerat 2014 

 

 

  



 
 

 Kvartersinformation 

 

Stamparkens Vänner och Brukare, 

SVOB 

 
PARKLEKEN HAR ÖPPET IGEN, månd-

fred 13.30-17.30. Lördagsöppet en gång 

i månaden mellan 11.00 och 15.30:  

7/9, 5/10, 2/11, 30/11, 28/12.  

 

HÖSTENS PLANERADE AKTIVITETER 

Svamputflykt med kunnig guide för 

svamp-plockare planeras, preliminärt 

den 28.9. Anmäl till Sven, 070-375 03 

35, om du vill följa med! 

 

     
 

Pröva på DÉCOUPAGE!. Den 26/9 

introducerar vi découpage, hur du kan 

dekorera vardags-saker, som burkar, 

galgar, krukor, kartonger, och annat. 

Professionell ledning. Vill du vara med, 

anmäl dig till: 

 Eva-Lena, 073 844 00 66 

eller Sven 070-375 03 35. 

DESSUTOM SENARE: Klädbytarloppis, 

bokbytardag, kanske Pub-afton och så 

småningom spolning av isbana. 

 

 Och i år har SVOB funnits i 20 år! Nåt 

att fira, men hur då? 

 

 

 

 

 

VI SÖKER FLER AKTIVA TILL SVOB!  Blir 

vi inte fler som hjälper till kan vi inte 

fortsätta. Vill du vara med när vi ordnar 

aktiviteter, eller har du ideer om annat 

som vi inte tänkt på, hör av dig till Sven 

på 070-375 03 35! 

Vill du vara med, anmäl dig till:  

 

  

 

 

 

 

Trivselklubben 
 
Du som är nybliven pensionär är 

välkommen till våra aktiviteter! 

 

Ordförande: 

Sven Stormdal tel    070-375 03 35  

Sekreterare: 

Valborg Olsson ”   91 99 49  

Kassör: 

Rut Palm     ”    81 60 53 

Reseansvarig 

Sylvia Kristiansen ” 070-722 09 23 

 

VÅRT PROGRAM I HÖST: 

 

Månadsmöten: 

3 september ”Nu börjar vi igen”. 

Pannbiff med stekt potatis från Loran’s 

Restaurang serveras! 

 

1 oktober: Seniorshopen visar höstens 

kläder.  

 

5 november: Strövtåg i hembygden. Med 

Ulla Olsson och Viktor Estby. 

 

December: Ej fastställt 

 

20 november: Bussresa till Jazzens 

Museum i Strömsholm och Thore 

Skogmanmuseet i Hallstahammar 

 

 

Vävstugan  
Stick-caféet startar 23 september 

kl18:00- 20:00 

 

Ljusstöpning  söndag 24  november 

Kl 12:00- 16:00 

 

Öppet Hus lördag 30 november  

kl 12:00- 15:00 

 

Svea tel 91 87 36 

Annette tel 0730 -727885 

 

 



 
 

 

Utgivningsplan för 

Östbergabladet 

Kommande utgivning: 

 

 

15:e oktober  

10:e december 

9:e februari 2014 

 

Vill du ha något infört som angår 

föreningen -  ta kontakt med styrelsen. 

styrelsen@hsbostberga.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övernattningslägenhet 
Föreningen har tre 

övernattningslägenheter med enklare 

standard, som medlemmar 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 

 

Alla ärenden, inkl. akuta fel. 

Tel: 0771 860 860    

 

HSB:s Brf Östberga 

 

Hemsida:  www.hsbostberga.se 

e-post: styrelsen@hsbostberga.se   

tel: 070-213 94 42 (lämna meddelande) 

 

HSB:s Brf Östberga, Box 9051, 

102 71 Stockholm 

 

Personlig kontakt/ Medlemsmottagning: 

Stamgatan 2  (se särskild notis) 

 

FELANMÄLAN 

0771-860 860 

felan.stockholm@riksbyggen.se 

 

FÖRVALTNINGSFRÅGOR 

Kontrolluppgifter, avgiftsavier, 

pantsättning, hyra av P-platser: 

Riksbyggens ekonomicenter  

tel: 0771-860 860 

hyresadministration-

stockholm@riksbyggen.se 

 

Hyra av extraförråd/lokaler: 

Anita Nordin tel: 08-602 36 88 

anita.nordin@riksbyggen.se 

 

Överlåtelser: 

Petra Tjernström tel: 08-602 3720 

petra.tjernström@riksbyggen.se 

 

Problem med skadedjur: 

ANTICIMEX   

tel: 08-517 634 00 

 

STÖRNINGSJOUR  
Söndag–torsdag 22-03, fredag-söndag 22-04 

tel: 08-568 214 00 

 

COMHEM  

tel: 0771-55 0000 

 

BREDBANDSBOLAGET  

tel: 0770-777 000 

 

MEDLEMSMOTTAGNING  
Stamgatan 2 

*OBS tiden! 

 

2013 

måndag     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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