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Föreningsstämma 2014 Föreningsstämma 2014 Föreningsstämma 2014 Föreningsstämma 2014     
Formell kallelse, årsredovisning, 
inkomna motioner och styrelsens svar 
på motioner har delats ut.  
 

Datum: 20 februari 20 februari 20 februari 20 februari     
Tid:    kl 18:00kl 18:00kl 18:00kl 18:00  
Plats: Årsta Årsta Årsta Årsta Folkets HFolkets HFolkets HFolkets Husususus.  
 

Buss avgår från Stamgatan 2 kl 17:10 
och ca 17:30 med retur från Årsta22:00 
 

Kom och Kom och Kom och Kom och nyttja ditt inflytande som nyttja ditt inflytande som nyttja ditt inflytande som nyttja ditt inflytande som 
medlem i föreningen!medlem i föreningen!medlem i föreningen!medlem i föreningen!    
 
Kan du inte delta så kan du med hjälp 
av en fullmakt låta en annan medlem 
rösta i ditt ställe.  
 
Valberedningens förslag är nu klart och 
de nya styrelsemedlemmarna 
presenterar sig på stämman. 
 

Markarbeten Markarbeten Markarbeten Markarbeten     
Upprustning av vår utemiljö fortsätter 
och just nu pågår isolering på baksidan 
av Stamgatan 43-45. För tillfället har 
arbetet avstannat lite men fortsätter så 
snart tjälen gått ur marken. 
 

Vecka 7-8 börjar arbetet på nästa etapp 
med byte av vattenledningar i marken 
med start mellan Stamgatan 58-70, 
sedan mellan 69-71. Efter det grävs 
gatan upp med ett körfält i taget mellan 
70 och 71.  
 
Under våren kommer arbetet igång på 
hela sträckan Stamgatan 71-89. Vi 
återkommer med mer information till 
dem som har p-platser där. 

Nya planteringarNya planteringarNya planteringarNya planteringar    
Tyvärr används de nyanlagda rabatterna 
som ”hundtoaletter” och det vita gruset 
är fullt med fimpar och omkringsparkat. 
Det är tråkigt att vi inte är mer rädda 
om det som vi äger gemensamt. Det 
borde ju vara en självklarhet för oss alla! 
 

PPPP----platser bakom COOPplatser bakom COOPplatser bakom COOPplatser bakom COOP    
Det har länge funnits önskemål om att 
bredda p-platserna bakom COOP. 
Hälften är redan klara och den andra 
sidan har fått en provisorisk om-
märkning. Platsen kommer att få en 
total upprustning med ny asfalt och 
permanent breddning senare i vår. 
Vi beklagar att informationen till de 
berörda har varit bristfällig! 
 

MMMMedlemscentredlemscentredlemscentredlemscentrumumumum    påpåpåpå                                
StamgStamgStamgStamgatanatanatanatan    89898989    
Inflyttning för styrelsen, Trivselklubben 
och Vävstugan till de nya lokalerna 
kommer att ske i början av februari.  
Vi ser fram emot att flytta in i de 
gemensamma nyrenoverade lokalerna. 
 

FFFFelanmälanelanmälanelanmälanelanmälan/störningsjour/störningsjour/störningsjour/störningsjour????    
Störningar som beror på husets teknink: 
larmande sopsug, tvättmaskiner som är 
igång på fel tid ska felanmälas till 
Riksbyggen. Bråk, högt ljud från grannar 
vid sen tidpunkt kan anmälas till 
störningsjouren, men helst efter det 
man tagit personlig kontakt med de 
störande för att minska oljudet.  
Ska du ha fest är det bra om du 
informerar grannarna i förväg.  
TTTTill vardags ill vardags ill vardags ill vardags ska vi tänka på att ta ska vi tänka på att ta ska vi tänka på att ta ska vi tänka på att ta 
hänsyn till våra ghänsyn till våra ghänsyn till våra ghänsyn till våra grannar.rannar.rannar.rannar.    
 



Nytt från SVOBNytt från SVOBNytt från SVOBNytt från SVOB    
Spolning av isbanaSpolning av isbanaSpolning av isbanaSpolning av isbana    om vädret tillåter så 
spolas isbanan i Stamparken mha 
frivilliga eldsjälar. Är du intresserad av 
att hjälpa till hör av dig till Sven i SVOB. 
RRRRosenrörelserosenrörelserosenrörelserosenrörelser/work/work/work/work----in in in in har startat på 
måndagar 18-19, lokalen Stamgatan  
70 ytterligare tre måndagar framåt. 
Kostnad 20:-/gång +medlemskap i 
SVOB 
ÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöte 3:e mars 18:00 Stamgatan 70 
Valborgsfirande Valborgsfirande Valborgsfirande Valborgsfirande som vanligt. Anmäl dig 
så att vi blir tillräckligt många för att 
kunna genomföra ett bra 20–årsfirande! 
 

ÖvernattningslägenhetÖvernattningslägenhetÖvernattningslägenhetÖvernattningslägenhet 
Föreningen har tre övernattnings-
lägenheter (Stamg. 9, 33 och 74) med 
enklare standard, som medlemmar kan 
boka. 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 
 

Festlokal Stamgatan 70Festlokal Stamgatan 70Festlokal Stamgatan 70Festlokal Stamgatan 70    
Ska du ha fest eller barnkalas? Behöver 
du hyra en lokal för max 30 personer? 
Föreningen har en lokal i källarplan på 
Stamgatan 70, ingång från gaveln, som 
hyrs ut under helgen till föreningens 
medlemmar. Uthyrningen hanteras av 
SVOB. För mer info se 
http://stamparken.se/hyra.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSB:s Brf Östberga förvaltas av HSB:s Brf Östberga förvaltas av HSB:s Brf Östberga förvaltas av HSB:s Brf Östberga förvaltas av 
RiksbyggenRiksbyggenRiksbyggenRiksbyggen    
 

Alla ärenden, inkl. akuta fel. 
tel: 0771 860 860   
 

FÖRVALTAREFÖRVALTAREFÖRVALTAREFÖRVALTARE  
Ted Lindberg 
e-post: ted.lindberg@riksbyggen.se 
 

HSB:s Brf ÖstberHSB:s Brf ÖstberHSB:s Brf ÖstberHSB:s Brf Östbergagagaga    
 

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 89  (se särskild notis) 
 

FELANMÄLANFELANMÄLANFELANMÄLANFELANMÄLAN    
tel: 0771-860 860 
felan.stockholm@riksbyggen.se 
 

FÖRVALTNINGSFRÅGORFÖRVALTNINGSFRÅGORFÖRVALTNINGSFRÅGORFÖRVALTNINGSFRÅGOR    
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 STÖRNINGSJOUR STÖRNINGSJOUR STÖRNINGSJOUR     
Söndag–torsdag 23-03, fredag-söndag 23-04 
tel: 08-568 214 00 
 

COMHEM COMHEM COMHEM COMHEM     
tel: 0771-55 0000 
 

BREDBANDSBOLAGET BREDBANDSBOLAGET BREDBANDSBOLAGET BREDBANDSBOLAGET     
tel: 0770-777 000 

MEDLEMSMOTTAGNING MEDLEMSMOTTAGNING MEDLEMSMOTTAGNING MEDLEMSMOTTAGNING     
 
Nya tider kommer att meddelas av den 
nya styrelsen efter årsstämman i nästa 
nummer av Östbergabladet. 
 

Nästa ÖstbergabladNästa ÖstbergabladNästa ÖstbergabladNästa Östbergablad        
mars 2014 


