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Nytt år med nya utmaningar 
Markarbetet på COOP-parkeringen är 
snart färdigt. Vi hoppas att ombyggnad 
av lokalen Stamgatan 1-3 till lägenheter 
kan starta, bageriet är öppet och 
verksamheten på Stamgatan 5 har 
öppnat i ny regim. 
Grovtvättstugans flytt till Stamgatan 6 
försenads tyvärr. Men nu är den öppen! 
 

Källargångar 
På grund av brandrisken måste 
allt som står i källargångarna städas 
bort. Om du vet att du måste ställa 
något där ett par dagar innan det tas 
bort, sätt på en lapp med datum, namn 
och telefonnummer så får det stå kvar. 
 

Sopsugen 
Efter månader av problem och 
tålmodiga medlemmar, har 
reparationerna kommit igång. Att allt 
tagit så lång tid beror på att det har varit 
svårt att få fram rätt material. 
Nu hoppas vi att framtida reparationer 
ska kunna utföras snabbare och att 
sopsugen kommer att fungera. 
 

Vinter i parken 

 
Ett par dagar var det vinter…. 

Årsstämman 2015 
Viktiga beslut fattas på stämman! 
Formell kallelse, årsredovisning, 
inkomna motioner och styrelsens svar 
på motioner har delats ut. Läs igenom 
dessa. Efter stämman så går det inte att 
ändra på besluten. Om du inte har 
möjlighet att närvara, så kan du med 
hjälp av en fullmakt låta en annan 
medlem rösta i ditt ställe. 
 
Datum: 19 februari 
Tid:  18:30 
Plats: Årsta Folkets Hus 
 
Buss avgår från Stamtorget kl 17:40 
och kl 18:10 
med retur från Årsta c:a 21:00 
 
En fullmakt ska innehålla: att den gäller 
för årsstämman 19/2-15, namn och 
lägenhetsnummer för den som lämnar 
fullmakt, namn på den som får fullmakt 
och underskrift av den som lämnar 
fullmakt. 

 
Snökäppar 
De är utplacerade som hjälp till dem 
som plogar så att de inte kör sönder de 
nyuppsatta kantstenarna i rabatterna. 
Fastighetsskötarna är tacksamma om 
de får sitta kvar! 
 

Tvättstugorna 
Den senaste reparationen av en 
tvättmaskin kostade c:a 10 000:- ! Detta 
för att en medlem inte tömt fickorna 
före tvätt och stora spikar fastnade 
trumman. 
Glöm inte att tömma fickorna! 

Hoppas vi ses på årsstämman den 19 februari 



Övernattningslägenhet 
Föreningen har tre lägenheter 
(Stamgatan 9,33 och 74)med enklare 
standard, som medlemmar kan boka. 
Samtliga har fyra sängplatser med 
kuddar och täcken, köksutrustning för 
fyra personer. Toalett finns, dock saknas 
dusch. 
Våra lägenheter är självklart rök-och 
djurfria.  
Kostnad: 
Mån-tors: 200 kr/dygn och lägenhet 
Fre-sön: 300 kr/dygn och lägenhet 
 

Bokning sker till: 
Styrelsen@hsbostberga.se 
 
 
 

Bokutlåningen stamgatan 89 
Eftersom det inte fanns intresse från 
våra medlemmar att komma på 
kvällsöppna onsdagskvällar lägger 
Trivselklubben ner verksamheten. 
Om intresse finns kan man göra ett nytt 
försök eller ringa 
Valborg Olsson 919949/0706 153005 
 
 

Bridgespelare 
Nya spelare med lite spelvana är 
välkomna till Östbergabridgens 
partävlingar fredagar 10:30 i 
föreningslokalen Stamgatan 89. 
Du kan komma utan partner. 
Ring  
Valborg Olsson    919949/ 0706 153005 
Johnny Sköldvall  913289/0707 463176 
 
          
 

 

HSB:s Brf Östberga förvaltas av 
Riksbyggen  
 
FELANMÄLAN 
0771-860 860 
felan.stockholm@riksbyggen.se 
 
 FÖRVALTARE 
Ted Lindberg 
Ted.lindberg@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 
 
ANTICIMEX   
Problem med skadedjur: 
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  
 
HSB:s Brf Östberga 
Hemsida: www.hsbostberga.se 
e-post: styrelsen@hsbostberga.se   
tel: 070-213 94 42 enbart för dem som 
saknar dator (lämna meddelande) 
 
HSB:s Brf Östberga, Box 9051, 
102 71 Stockholm 
 
Personlig kontakt/ Medlemsmottagning: 
Stamgatan 89  (se särskild notis) 
 

MEDLEMSMOTTAGNING  
Nya tider kommer i nästa nummer av 
Östbergabladet i slutet av mars och 
anslås utanför föreningslokalen 
Stamgatan 89 
Nästa Östbergablad  
Kommer i slutet av mars 


