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Avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat höja avgiften med 
1,8 % fr o m den 1 januari 2016. 
Höjningen motsvarar för en trerummare 
ungefär 80 kronor. Skälet för höjningen 
är att vi har stora kommande 
underhållskostnader.  
 

Nytt städavtal  
Föreningen har sagt upp nuvarande 
städavtal. En upphandling kommer att 
göras under våren och nytt avtal  
tecknas fr o m maj 2016.  Vi vill gärna ha 
er hjälp med upphandlingen av det nya 
avtalet. Vad saknas? Vad sköttes bra, 
vad är dålig. Kom gärna med 
synpunkter. Skriv till oss under adress: 
www.styrelsen@hsbostberga.se.  
Ange Nytt städavtal som rubrik. Eller 
kom till medlemsmottagningen på 
Stamgatan 89 ( ingång från Tussmöte-
vägen) för att framföra era synpunkter. 
Som tidigare ska du felanmäla om 
städningen brister i din trapp. 
 

Felanmälan 
Vi vill uppdatera hur man kan nå 
felanmälan: 
Telefonnummer som tidigare 
 0771-860860 
Mailadress 
fastighetsservice@riksbyggen.se 
eller  
www.riksbyggen.se där det finns en 
direktlänk till felanmälan 
 

Ny hyresgäst  
Hessly har avslutat sin verksamhet och 
Mäklarama har övertagit lokalen . 

Inflyttning sker snarast efter 
ombyggnad dvs strax före jul.  
 

Parkering/Parkeringstillstånd 
Föreningen har parkeringsplatser med 
eller utan motorvärmare som hyrs ut till 
medlemmarna. Som nyinflyttad 
kontaktar du Riksbyggen på telefon 
0771-860860 och ansöker om 
parkeringsplats. Det är viss kötid. 
I mån av tillgång får man en plats så 
nära den egna porten som möjligt. Är du 
inte nöjd med platsen du blir erbjuden 
så kan du avstå eller ta anvisad plats och 
ställa dig i byteskön för att få en plats 
närmare din bostad. 
 

Underhållsplanen 
Styrelsen håller på med den årliga 
uppdateringen av underhållsplanen. Pga 
större vattenläcka, problem med 
sopsugen  och  avloppsläckage på 
Stamgatan 44-48 har dock detta arbete 
blivit försenat. Innan underhållsplanen 
kan fastställas måste konditionen på 
vatten- och avloppsnätet respektive 
sopsugen undersökas. Dessa arbeten 
pågår. 
 

Motioner till stämman 
Eftersom årsstämman kommer att 
förläggas till maj 2016 ska motioner 
lämnas in senast sista februari 2016. 
 

God Jul & Gott Nytt 
År önskar vi i styrelsen! 
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Ny hemsida 
Hemsidan har fått en ny utformning den 
nya adressen är: 
www.hsb.se/stockholm/brf/ostberga 
Är det någon information du saknar på 
hemsidan - tala om det för oss! 
Som medlem behöver du inte logga in. 
Inloggningen gäller enbart styrelsen. 
 

Fastighetslån 
Styrelsen har under året gjort en 
upphandling  av de lån som förfaller i år, 
ca: halva lånevolymen - ungefär 150 
miljoner kronor. Offerter inkom från 
Handelsbanken, Nordea, Swedbank och 
SBABÄven SEB var tillfrågad men de 
avböjde. Efter förhandlingar lämnade 
Handelsbanken de förmånligaste 
räntevillkoren varför styrelsen beslöt att 
behålla Handelsbanken som bank.   
 För att minska riskerna vid svängningar 
i räntorna har styrelsen spritt ut lånen i 
6 ungefär lika stora delar. En sjättedel på 
90 dagar, en sjättedel på 1 år, en 
sjättedel på 2 år etc. Om dagens 
förmånliga ränteläge består även nästa 
år kommer den genomsnittliga räntan 
på föreningens lån som högst att vara 
1,85 %.  
 

Förlikning med 
Kungsfiskaren (PEAB) 
Föreningen stämde Kungsfiskaren 2012 
då de i samband med stambytet i de tre 
höghusen klippte av ventilations-
kanalerna till sovrummen. Det visade sig 
dessvärre att föreningens ritningar inte 
hade varit korrekta då det av dem inte 
framgick att det fanns ventilations-
kanaler i badrummen. Kungsfiskaren 
borde dock, när detta upptäcktes, ha 
diskuterat frågan med föreningen. 
På grund av de felaktiga ritningarna 
bedömdes sannolikheten för att vinna 
en process som mindre god varför en 
förlikning träffades med Kungsfiskaren 
som innebär att de bekostar repara-
tionen av ventilationskanalerna och 
förlänger garantitiden från 10 till 12 år. 
Genom förlikningen avvärjde också 
föreningen ett hot om vite från Miljö- 

och hälsoskyddsförvaltningen på grund 
av att ventilationen inte fungerade. 
Föreningen har haft advokat- och 
konsultkostnader till följ av processen. 
Hade förlikningsavtalet inte träffats 
hade dock föreningen fått betala 
reparationskostnaderna själva.  
Kostnaderna kommer att redovisas så 
snart styrelsen fått in alla uppgifter. 
 

Övernattningslägenheterna 
- nya betalningsrutiner. 
Från och med november satsar vi på att 
gå ifrån kontanthanteringen när du skall 
betala lägenheten. Det kommer att 
finnas 2 alternativ.  
 Alternativ 1 är att betala via bankgiro 
kontonummer 5052-1624 
Alternativ 2 är att använda Swish 
kontonummer 123 278 9717. 
Du som vill använda bankgiro skall 
betala dagen innan du skall använd 
lägenheten, detta för att vi skall hinna 
kontrollera att betalningen kommit in. 
Du som vill använda Swish betalar när 
du lämnar tillbaka nyckeln, så att den 
som du lämnar nyckeln till skall kunna 
se att överföringen görs. 
I båda fallen skall du ange datum samt 
vilken lägenhet som du hyrt. 
 Exempel: Lägenhet 74 den 6-9 
november. Detta för att vi skall kunna 
härleda betalningen till rätt lägenhet vid 
rätt datum.  
Det kommer att finnas möjlighet att 
betala kontant tills vidare. 
 

Tvättstugorna 
Föreningens tvättstugor är till för alla 
medlemmar. Någon färgade kläder 
I ”sin” tvättstuga och den medlem som 
hade tvättiden efter fick sin tvätt 
förstörd! 
 

Självklart är det inte tillåtet att färga i 
tvättstugorna! 
 

Tänd ett ljus 
och låt det brinna men tänk på att inte 
lämna det obevakat!  
Många lägenhetsbränder sker i juletid 
och det ska vi undvika . 



Låna böcker till jul 
Inför lata, lediga dagar vill du kanske ha 
något att läsa. Det finns böcker att låna 
för medlemmarna i föreningslokalens 
eget bibliotek i Stamgatan 89.  Det 
kommer att vara öppet för lån den 11:e 
och 12:e december mellan klockan 17 
och 19 respektive 13och 15. 
 

”Biblioteket”i föreningslokalen kommer 
att ha öppet för medlemmar på lördagar 
mellan klockan 13 och 15 med början i 
januari fram till och med mars 
 

Sopsugen 
Föreningen har just nu diskussioner om 
ett drift- och serviceavtal med den 
världsledande sopsugsleverantören 
Envac. Föreningen har tidigare haft ett 
serviceavtal med Envac men nu vill vi att 
de också tar över driften. Vår ambition 
är att minska antalet sopstopp och att 
sänka föreningens kostnader.   
 

Svobben  
anordnade en välbesökt loppis 7:e 
november där många saker bytte ägare  
(främst leksaker kanske till julklappar) 
och caféet fick slut på fikabröd.  
Lördagen den 9:e januari (eller 
16januari) anordnas traditionell 
julgransplundring i lokalen Stamgatan 
70. Inbjudan kommer upp i portarna 
 

Tycker du om att spela spel? 
Varannan fredag, med start den 15/1-16 
 finns Kjell Wiqvist på plats med sig olika 
bordsspel där vi kan samlas och spela 
tillsammans.  Alla åldrar är välkomna! 
Tid: 18:30 (start) 
Plats: Stamgatan 89 (ingång från 
Tussmötevägen) 
Vill du veta mer ring Kjell: 0766 412 472 
 

Julklappspapper 
Som vanligt kommer det att finnas 
papperssäckar i portarna där allt 
julklappspapper och alla kartonger ska 
kastas. Fastighetsskötarna samlar in 
säckarna i mellandagarna då dessa 
måste finnas i portarna.  

 
Stamgatan 1 och 3 

 
 
De  nybyggda lägenheterna kommer att 
bli färdiga under december och 
annonseras ut till försäljning under 
januari.  
 
 

 
 
Fönster i badrummen! 

 



Övernattningslägenhet 
Föreningenhar 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. 
Lägenheterna är självklart rök-och 
djurfria.  
Kostnad: 
Mån-tors: 200 kr per dygn och lägenhet 
Fre-sön: 300 kr per dygn och lägenhet 
 

Bokning sker till: 
Styrelsen@hsbostberga.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommande Östbergablad 
                            

2016 
12-14 februari 

 
 
 

Det är absolut förbjudet att 
ställa mopeder i cykel/barn-  
vagnsrum - tänk på brandfaran! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HSB:s Brf Östberga förvaltas 
av Riksbyggen  
 
FELANMÄLAN 
0771-860 860 
fastighetsservice@riksbyggen.se 
eller 
www.riksbyggen.se  där det finns 
direktlänk 
 
 

 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 
 
 

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 

 

Du har möjlighet att träffa 
medlemmar i styrelsen och ställa ev. 
frågor i föreningslokalen Stamgatan 
89 (ingång från Tussmötevägen) 
      Välkommen! 
 
Måndag  7/12 kl 18-19 
            
2016 
         -”-     11/1      -”- 
        -”-         8/2      -”-           
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