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    HÖSTENS FÖRSTA ÖSTBERGABLAD 
 
  Så är det dags för nya tag efter en härlig sommar som delvis bjudit 
  på fantastiskt sommarväder!  Styrelsen är också åter efter sommarens 
  uppehåll och det är mycket som händer framöver. Har du tillgång till 
  dator, glöm inte bort föreningens hemsida www.hsbostberga.se. 
 
   
 
 
  Öppet hus 

Riksbyggen och HSB Östberga inbjuder till Öppet Hus onsdagen 
den 23 september kl 17.00-19.30 i föreningens lokaler Stamgatan 2. 
Här kan du träffa representanter för olika avdelningar inom Riksbyggen 
samt representanter från styrelsen.  Alla som vill är varmt välkomna! 
Anslag kommer att sätta upp i portarna! 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

Möte för nyinflyttade 
  Onsdagen 15/10 kl 18.30 hälsas alla som flyttat in i vår förening 
  HSB:s Brf Östberga, varmt välkomna till ett informationsmöte där vi från 
  styrelsen lite kort presenterar föreningen, tittar på film från det husen 
  byggdes på 50-talet samt efter bästa förmåga svarar på de frågor man 
  som nyinflyttad kan ha. Vi ses i föreningens lokaler Stamgatan 2, ingång 
  från torget.  
 
 



 
   

 
 

 
Felanmälan 

  Vid felanmälan gällande stambytesrelaterade frågor skall även denna  
  göras till det vanliga numret för felanmälan, dvs 020-84 00 20,  
  alternativt till e-postadress felan.stockholm@riksbyggen.se.  
  Återkoppling kommer sedan från Kungsfiskaren. Nummer och e-post-  
  adressen finns på anslag i alla portar. 
 
   
  Badrumsutställingen 

Utställning/visningsrummet inför stambytet finns att beskåda på 
Stamgatan 88, ingång från gaveln på följande tider och dagar:torsdagar 
16.30 - 18.30. 
Du har här möjlighet att i god tid i förväg titta på de olika alternativ som 
finns på kakel och klinkers. Badrumsskåp, handfat, badkar, toalettsits 
och mycket annat finns också på plats. Du kan alltså få en bra inblick i 
hur just ditt badrum kommer att se ut om du väljer något av de 
alternativen.   
 

   

   
 
   
 
  Källargångar 
  Det är INTE tillåtet att placera skräp, gamla möbler, gammal   
  köksutrustning, gamla däck mm mm i våra källargångar! Allt detta skräp 
  utgör en brandfara samt att det kostar föreningen, vilken består av oss 
  alla boende på Stamgatan,  en massa onödiga pengar när det till slut  
  MÅSTE forslas bort. Kostnader som dessa, drabbar oss alla till slut och då 
  i form av höjda månadsavgifter! Det finns dels möjlighet att slänga  
  mindre grovsopor i vårt grovsoprum, dels finns Återvinningscentralen på 
  andra sidan Huddingevägen.  
 
 

Ny ägare tobaksaffären 
Östberga Tobak på Stamgatan 2har fått ny ägare . Många känner säkert 
igen den nye ägaren, Lasse Ringström, som under flera år arbetat åt 
Göran, en av de tidigare ägarna. Vi önskar Lasse välkommen till oss och 
självklart ett stort lycka till! 

   
 



 
 
 
 
  
 
  CRT 

Djuraffären CRT som tidigare har legat bredvid Coop har bytt adress. CRT 
 har flyttat till Högdalens industriområde. Anledningen till flytten är för att 
 få möjligheten till en större lokal samt vara mer tillgänglig med bil för 
 allmänheten. 

 
 

 
 
   

Blomsteraffären 
Blomsteraffärens lokal på Stamgatan  finns numera till försäljning genom 
mäklare. Vi ser fram emot att snart får möjligheten att hälsa en ny ägare 
välkommen med eventuellt ett nytt koncept eller en ny affärsidé. 
 

 
 

  Trivselklubben har ordet 
  Pensionärerna i Trivselklubben har haft en aktiv och trevlig sommar. Efter 
  flytten till nya lokalen kändes det viktigt att under sommarnmånaderna 
  träffas under veckorna. 
  Varje vecka har vi haft öppet för bingo och samkväm. Tack vara flera  
  eldsjälar med Sonja och Svea i spetsen har torsdagsträffarna varit  
  välbesökta och omtyckta. 
  Träffarna har haft intressanta teman och  diskussioner, sång och  
  musik, dikter av bla Alf Henriksson, frågesport om  funna blommor från 
  Årstafältet mm. 
  Varje onsdagsmorgon har ett spänstigt gäng träffats för stavgång, även i 
  regn och rusk. 
 
  Nu börjar våra månadsträffar första tisdagen i varje måndag. Anslag om 
  detta  kommer att sättas upp i portarna. 
  Väl mött önskar Trivseklubben! 
 
   



 
 
 
 
  S.V.O.B. har ordet  
  Nu har parkleken öppnat igen!  
  Välkommen att besöka vår  
  uteverksamhet då vädret tillåter 
  eller vår inomhusverksamhet för 
  barn i skolåldern. Vi har 
  köpt in nya leksaker, pyssel och 
  spel samt att ett pingisbord för  
  utomhusbruk kommer att köpas in 
  och taket på stugorna ska äntligen 
  repareras. 
 
  Vi kommer också att köpa in nya 
  fällbara bord för dig som hyr  
  lokalen. 
 
  För att veta mer om parkleken och 
  uthyrning av lokal, besök vår  
  hemsida:  
  www.stamparken.se  
 
  Välkomna! 
  Önskar S.V.O.B.  
 
 
 
 
   

Medlemsmottagningen 
Efter ett lite längre uppehåll i 
samband med semestrar kommer 
nu medlemsmottagningen igång 
inför hösten.  Ledamöter från 
styrelsen träffas i de gemensamma 
lokalerna på Stamgatan 2, ingång 
från torg-sidan, kl 18.00 – 19.00 
på följande datum: 9/9, 7/10, 
4/11, 2/12, 13/1, 3/2. Alla som har 
frågor rörande vår förening är 
välkomna dit. Frågot gällande 
förvaltning hänvisas dock till vår 
förvaltare, Roland Norlin, tel 08-
602 37 11, epost-adress 
roland.norling@riksbyggen.se

 
   
 
  
  

HSB:S Brf Östberga förvaltas av 

 
 
Felanmälan mån-fre kl 07.30-16.00 
Tel: 020-84 00 20 
e-post: felan.stockholm@riksbyggen.se 
 
Roland Norlin,  förvaltare 
Tel: 602 37 11 
e-post: roland.norlin@riksbyggen.se 
 
Riksbyggens hyresadministration 
P-platser & överlåtelser 
Tel: 021- 40 85 00 
e-post: hyresadministration- 
stockholm@riksbyggen.se 
 

Lokaluthyrning 
Gun Jansson 
Tel: 602 36 50 
Telefontid kl 09.30-11.15, 13.00-14.00 
e-post: gun.janson@riksbyggen.se 
 

Anita Nordin 
Tel: 602 36 88 
e-post: anita.nordin@riksbyggen.se 
 

Styrelsemottagning 
Kl 18.00-19.00 
Stamgatan 2 
Fax: 81 17 44 
e-post: styrelsen@hsbostberga.se 
hemsida: www.hsbostberga.se 
 

Akuta fel 
Kvällar och helger 
AB Jourmontör tel 657 77 20 
 

Problem med skadedjur 
NOMOR Tel 020-54 55 56 


