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Östbergabladet utkommer kvartalsvis till alla
medlemmar i HSB Östberga.
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AKTUELLT

NU HOPPAS VI PÅ EN HÄRLIG
VÅR!!

Våren på Stamgatan
Vi har väldigt många olika gångvägar
och andra promenadstråk, utanför vårt
bo-stadsområde. Använd dessa för
trevliga promenader och även när ni
rastar era hundar på vårkanten. Tyvärr
ser man väldigt mycket spår av bl.a. det
som hundarna lämnat efter sig, samt
även fimpar på Stamgatan!
Låt
oss
tillsammans
värna
om
utemiljön genom användning av rätta
promenadstråk samt att ev. avfall
plockas upp.

Laddplatser för
el/hybridbilar
Föreningens 33 laddplatser håller nu
på att fördelas till de som anmält sig.
Ni som är intresserade och ej tidigare
anmält er, gör det snarast till:
styrelsen@hsbostberga.se:
Följande uppgifter behövs:
Namn & telefonnummer

Adress & lägenhetsnummer
Ev. nuvarande p-platsnummer
När vi nu har 'riktiga' laddplatser får
det inte förekomma laddning vid föreningens vanliga parkeringar med el.
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Stopp i Sopsugen!
Fortfarande måste sopsystemet rensas och
repareras, på grund av att vi hittat pizzakartonger, vinboxar etc, som slängts ner och
satt sig på tvären i rören.
För att hjälpas åt med rätt sopor i sopsugen ber
vi er alla att läsa på vår websida:
www.hsbostberga.se

Föreningsstämma 2021

Beroende
coronaläget,
kommer
stämman hållas någon gång i
början av juni - detta utomhus.
Styrelsen återkommer med besked.
Håll koll på vår websida, samt på
anslagstavlan i porten.
Missa inte chansen att påverka!
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Valberedningen

Valberedningen
arbetar
med
rekrytera nya styrelsemedlemmar.

att

Har du erfarenheter eller kompetens
som du vill bidra med eller - har du tips
på någon du tycker borde passa i
styrelsen?
Skicka ett mejl till:
valberedningen.brfostberga@gmail.com
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Aktiviteter:
De aktiviteter som presenteras här är inte
kopplade till verksamheten inom HSB
Östberga. Östbergabladet har därmed inte
någon mer information om aktiviteterna än
det som står här nedan.

Mark
lägen
heter

Park bio, Örby: Tyvärr ligger deras verksamhet nere just nu, p.g.a. coronaläget.
Svenska Filminstitutet erbjuder digitaliserad film gratis:
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/digita
liserad-film/
Digitala Stadsmuséet:
digitalastadsmuseet.stockholm.se
Kungliga slotten: kungligaslotten.se
Kungliga Operan: operanplay.se
Här finns också mycket tips att göra just
nu:
https://kultur.stockholm/

Uteplatser
På uteplatserna skall utemöbler etc. stå
innanför de lagda stenplattorna. Gräsytan
skall vara fri, så att föreningen kan klippa
den, eftersom marken tillhör föreningen.

Gemensam entré med gemensam yta innanför
Golvytan skall vara tom, så städning kan
ske av föreningens städpersonal. Ingen
förvaring av skor, leksaker etc. får ske där.

Trivselklubben
Trivselklubbens Årsmöte kommer
att hållas utomhus i Stamparken i
början på maj. Anslag kommer att
sättas upp i portarna när det är dax.

- UPPDATERAT DOKUMENT:
RIKTLINJER Styrelsen har i samband med det
nya året gått igenom samt
uppdaterat vårat gemensamma
dokument gällande riktlinjer för
oss boende i Östberga.

Vi kommer att försöka ha träffar till
våren ute i parken men detta
meddelas senare.
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Dessa finns nu att låsa på
hemsidan:
www.hsb.se
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SVOB - Stamparkens Vänner Och
Brukare
Föreningen SVOB bildades 1993, eftersom Stockholms stad beslutade att lägga
ner den kommunalt drivna parkleken i
Stamparken.
HSB Östbergas årsstämma beslöt då att
bidra med halva kostnaden för 2 personer att jobba halvtid i parken.
Stockholms stad godkände förslaget.
SVOB bildades och parkleken kunde
fortsätta drivas i parken.
SVOB finns kvar men har inte kunnat
anordna några aktiviteter på ett år, pga
Covid-19, förutom att, isbanorna blivit
spolade och underhållna av Robert,
Mattias och Tommie. Dom har frivilligt
gjort detta under ett antal år.
Lokalen Klubb 70 har inte heller varit
möjligt att hyra ut p.g.a. Covid-19.
SVOBs årsmöte 2020 blev inställt och
årsmötet 2021 kommer att gälla både
åren 2019 och 2020.
Eftersom det är många i föreningens
styrelse som flyttat eller avgått under
2020, behövs fler styrelsemedlemmar,
för att SVOB ska finnas kvar.
Om du vill att SVOB ska överleva
årsmötet och är villig att hjälpa till,
ring: 076 167 0153 eller skriv ett mail till
styrelsen@stamparken.se

ÖSTBERGABLADET
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Gästlägenheter
Föreningen har tre lägenheter
(Stamgatan 9, 33 och 74) med enklare
standard. Samtliga har fyra sängplatser
med kuddar och täcken samt
köksutrustning för fyra personer.
Toalett finns, men dusch saknas.
Lägenheterna är rök- och djurfria. Varje
hyresgäst måste städa efter sig, så det är
rent och fint när nästa gäst kommer.
Pris:
Mån-tors: 200 kr/dygn och lägenhet
Fre-mån samt helgdag som infaller mitt i
veckan t.ex jul, påsk och midsommar:
300 kr/dygn och lägenhet. Kostnaden för
gästlägenheten kommer att läggas på din
avgiftsavi, som delas ut 1 g/kvartal.
Avbokning skall göras senast 72 timmar
innan bokad tid, så ev. annan gäst kan boka.
Bokning görs via tavlan vid tvättstugan
eller via internet och QR-kod. Ge gästen
någon av dina egna nyckelbrickor till
övernattningslägenheten.
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HSB BRF ÖSTBERGA
Hemsida: www.hsbostberga.se
e-post: styrelsen@hsbostberga.se
HSB Brf Östberga, Box 9051,
102 71 Stockholm
Styrelsens medlemsmottagning:
Stamgatan 89 (se särskild notis)

HSB Brf Östberga förvaltas av
Riksbyggen
Felanmälan dygnet runt 0771-860 860
fastighetsservice@riksbyggen.se
Kontaktformulär för mindre brådskande
ärenden finns på:
www.riksbyggen.se/kundtjanst
Kontoret Stamg. 48:
Stängt för medlemsbesök till vidare.

Förvaltare
Ted Lindberg
ted.lindberg@riksbyggen.se

Förvaltningsfrågor
Kontrolluppgifter, avgiftsavier,
pantsättning, hyra av P-platser:
Riksbyggens ekonomicenter
tel: 0771-860 860
boa@riksbyggen.se
Hyra av extraförråd/lokaler:
tel: 0771 860 860
hyresobjektsthlm@riksbyggen.se
COMHEM
tel: 0771-55 0000
TELENOR
tel: 0770-777 000

Störningsjour

önskar styrelsen
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STÖRNINGSJOUR
Söndag – torsdag 22-03
Fredag – lördag 22-04
Tel: 08-568 214 00

Läs mer på:
www.hsbostberga.se
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