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GLAD SOMMAR! 

Bättre sent än aldrig, men här 
kommer Östbergabladet la-
gom till sommaren. 
 
Nu stundar förhoppningsvis 
sköna semestermånader med 
ljusa dagar. Många reser sä-
kert till landet eller på andra 

semesterresor. Tänk på att denna tid är tjuvarnas 
högsäsong. Glöm inte att avbeställa tidningen, 
prata med grannen och be om hjälp att plocka 
bort posten innanför dörren, kanske öppna och 
stänga balkongdörren under dagen och spola i 
toaletten etc. Allt för att minimera risken för en 
obehaglig överraskning vid hemkomsten. 

Styrelse och revisor 

Den nya styrelsen som valdes av 2012 års 
stämma i februari består av följande personer 
med angivna funktioner. 
 
Torsten Käll - ordf. 
Ann-Charlotte (Lotta) Ohrelius - vice ordf. 
Ylva Rytter - Sekreterare 
Emilija Ernstöm - Ekonomiansv. 
Peter Bommelin - ledamot 
Rumi Dewar - ledamot (ny) 
Ellinor Fornebrant - ledamot (ny) 
Peter Karlsson - ledamot (ny) 
Mikael Mienur - ledamot (ny) 
Lena Lindgren - av HSB utsedd ledamot 
Anna Shahgaldi - suppleant 
Börje Tallen - suppleant 
 
Styrelsen har fyra arbetsgrupper med ansvar för; 

 Yttre miljö 
 Teknik 
 Information 
 Ekonomi 

Revisorer 
Sören Virsand 
Susanna Osser - suppleant 

Valberedningen 
Joakim Reuterbog - sammankallande 
Yvonne Lindberg 
Eleonor Lindström 
Sven Stormdal 

Medlemskontakt 
Styrelsen vill gärna höra medlemmarnas åsikter 
och uppskattar de möten vi har, oavsett om det är 
ett personligt möte eller ett möte via brev och 
mail. Datum för styrelsens mottagningstider finns 
på sista sidan. Välkomna. 

Östbergabladet 

Ni som har för vana att läsa Östbergabladet har 
naturligtvis märkt att det var ett tag sedan sist. Vi 
beklagar att det dröjt men vi räknar med att få ut 
ytterligare ett informationsfyllt Östbergablad in-
nan semestrarna.  Då kan vi förhoppningsvis be-
rätta om budgetarbetet och kommande projekt. 

Husombud 

Är du/ni intresserade att bli husombud? Att hälsa 
nya medlemmar välkomna och hjälpa dem till 
rätta och berätta hur föreningen arbetar. Kon-
takta i så fall styrelsen på vår mejl. 

 



Gästlägenheterna 

Den som vill hyra någon av övernattningslägen-
heterna får för närvarande kontakta styrelsen. Det 
är inte möjligt att laga mat eller duscha i lägenhet-
erna men toalett och handfat finns. Pris per natt 
är 200 kr måndag—torsdag och 300 kr fredag till 
söndag samt natt till/från röd dag. 

Exempelbilder 
(alla lägenheter 
är inte lika). 

Vardagsrum/
sovrum med 
bäddsoffa 

 

 

Kök med mat-
plats 

 

Yttre besiktning 

Styrelsen har genomfört den årliga yttre besikt-
ningen och tråkigt nog noterat att många inte bryr 
sig om tidigare uppmaningar om ta bort blomlå-
dor på utsidan av balkongskyddet och paraboler 
som skruvats fast i väggar och balkongräcken. 
Vänligen åtgärda detta omedelbart. Vi kommer att 
genomföra en kontroll senare i sommar och är de 
då kvar kommer vi att ge en formell varning som, 
om man fortfarande inte åtgärdar problemet kom-
mer att leda till att medlemskapet i föreningen 
sägs upp. 

Rökning, ansvar och framkallande av fara 

Det är tillåtet att röka på sin balkong men absolut 
förbjudet att kasta ut fimpar. Nedskräpning är illa 
nog men att kasta osläckta fimpar som förstör an-
nans egendom och riskerar att starta en brand är 
anledning till ovillkorlig polisanmälan. 

Det är svårt att tro att vi har det här problemet 
men dessvärre är det så. Ärendet är polisanmält 
och om det uppdagas vem som beter sig på det 
här viset så kommer vi att omedelbart säga upp 
medlemskapet. Tänk på att ni är ansvariga för vad 
era gäster hittar på. 

HSB:s Brf Östberga förvaltas av 

 

Telefon till Riksbyggen (alla ärenden) 

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

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 

27/3, 17/4, 7/5, 29/5, 11/6, 20/8, 10/9, 1/10. 
22/10, 13/11, 04/12,  samt 7/1 och 4/2 2013. 

Trivselklubben 

Trivselklubben träffas första tisdagen i varje 
månad kl 13.30 (uppehåll under sommaren). 

Ordförande: Sven Stormdal, 070-375 03 35 

SVOB 

Stamparkens Vänner och Brukare är en ideell 

förening som tillsammans med Stadsdelen 

och med finansiering från HSB Östberga dri-

ver 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 re-

dan kan eller skulle vilja komma igång så är 

du välkommen. Vi hjälper dig! 

Svea: 91 87 36                 Annette: 91 64 77 


