
 Medlemsmottagning
En gång i månaden kan du träffa representanter från styrelsen för att 
ställa frågor eller få information om boendet. Det sker på Stamgatan 
89 med ingång ifrån Tussmötevägen. Datum finns på vår hemsida, 
samt även på anslagstavlan vid ingången till föreningslokalen.

  Östbergabladet 
Är ett informationsblad som kommer ut ca 4 ggr/år. Där kommer mer 
uppdaterad information om bostadsrättsföreningen, händelser och 
anvisningar på Stamgatan. Dessa läggs också läggs ut på hemsidan.

 TV, bredband & Telefoni 
Föreningen har tecknat avtal med Comhem och Telenor. I varje 
lägenhet finns det uttag. I Hyresavgiften ingår Comhems basutbud 
som kan utökas med ytterligare tv-kanaler. Föreningen har tecknat 
gruppavtal med Telenor, vilket ger oss gratis uppkoppling 256/256 via 
fiberuppkoppling. Önskas utökad hastighet på uppkoppling kan detta 
beställas hos Telenor, mot en kostnad.

  Trivselklubben 
Du som nybliven eller nyinflyttad pensionär eller har avtalspension är 
hjärtligt välkommen till Trivselklubbens aktiviteter. Trivselklubben träffas 
första tisdagen varje månad klockan 13.30 i föreningens lokaler på 
Stamgatan 89, ingång från Tussmötevägen. Ordförande är Susanne 
Högblom (076 – 228 32 71).

  Parklek SVOB (Stamparkens Vänner och Brukare) 
Är en ideell förening som tillsammans med Stadsdelen driver parklek i 
Stamparken. Bl.a. anordnas isbana och valborgseld

Återigen: VARMT VÄLKOMMEN!

Information för nyinflyttade

                      Välkommen till Stamgatan och HSB brf Östberga!

I detta blad får du praktiska tips på var du kan hitta informa-
tion och annat smått och gott om vår förening 
HSB Brf Östberga. 
                        - Vi hoppas att du ska trivas här - 

Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Maila: styrelsen@hsbostberga.se 

   QR-kod till vår hemsida: hsbostberga.se 
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HSB Brf Östberga

HSB Östberga är en av landets största bostadsrättsföreningar som 
byggdes i slutet av 50-talet.

Området består av fyra punkthus och ett antal låghus och är byggt 
runt en park, Stamparken.

Vi är en bostadsrättsförening, där de boende äger byggnaderna 
tillsammans. Som ägare till din bostadsrätt äger du rätten att bo med 
familjen i lägenheten, där fastigheterna förvaltas tillsammans med 
övriga medlemmar.

Visste du att det finns 856 lägenheter i föreningen?

I varje port finns anslag och information om bl.a. vilka personer som 
ingår i styrelsen.

Vi har all vår information på vår hemsida hsbostberga.se (se QR-kod 
längre ned). 
Du som medlem behöver hålla dig uppdaterad om vad som gäller i 
vår förening. På hemsidan finner du våra Stadgar samt Riktlinjer, som är
viktiga dokument att följa.

Om du upptäcker fel eller skada i din lägenhet eller i fastigheten 
anmäler du detta till Riksbyggen, som vi utsett att förvalta området åt 
oss. 

Felanmälan: 0771 – 860 860 el. fastighetsservice@riksbyggen.se

 QR-kod till vår hemsida:   

Kort praktisk info

  Nycklar
Nytt elektroniskt nyckelsystem för alla port-, källar- och tvättstuge-
dörrar installerades våren 2020. Varje bostadsinnehavare har fått 
kvittera ut totalt 4 st. numrerade brickor som standard.
 Nr. 1 - 2 går till port, tvättstuga, källare och cykel- samt barnvagnsförråd
 Nr. 3 - 4 går endast till port och cykelförråd

 Sophantering
Vi har sopnedkast som är anslutna till sopsug.
Vi slänger endast hushållssopor i våra sopnedkast. 

 Förpackningar av olika slag som kartonger, glas, metall, plast m.m. slängs i 
kommunens miljöstation, bl.a. på Sparreholmsvägen. 

 Grovsopor av alla de slag, såsom möbler, elavfall, farligt avfall(färg, kemikalier 
etc.)
slängs på Östberga återvinningscentral som ligger på Huddingevägen.

  Renovering/reparation
Regler finns på hemsidan, se under boende information.


