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MEDELTIDSFEST OCH KYRKOVAL
Brännkyrka kyrka har samlat människor för 
gudstjänst i nästan 1000 år. Så i samband med 
höstens kyrkoval ville församling lyfta fram 
sina rötter. Detta gjordes genom att anordna 
en stor medeltidsdag. Så samtidigt som 
kyrkovalet, så pågick en medeltidsfest med
riddare, gycklare och trollkarlar som uppträdde, 
hantverk som såldes, samt musikuppträdande.



TEKNIK OCH DRIFT
Teknikgruppen ansvarar för
fastigheternas fleråriga
underhållsplan, och att våra 
utemiljöer är trivsamma och 
fungerar.

EKONOMI
Ekonomigruppen ansvarar
för föreningens ekonomi.
Det inbegriper lån, avtal,
upphandlingar och
förvaltningsfrågor.

INFORMATION
Informationsgruppen
ansvarar för att boende får
relevant information,
samt hemsidan och
Östbergabladet.

Ekonomigruppen förhandlar ett nytt 
elavtal, då det gamla löpt ut.
Det pågår även en utredning om
gruppanslutning av elavtal.

En del lån som snart löper ut måste också 
omförhandlas. 
 
Vi letar hyresgäst till bergrummet.

Teknikgruppen tittar på bergrummet och 
vilka krav statliga MSB kräver inför
eventuell uthyrning.

Arbetet med reliningen av de liggande 
stammarna går framåt.

En behovsanalys pågår på tak- och fasad-
renovering.

Informationsgruppen jobbar bland annat 
just nu med att strukturera upp hemsidan,
så det viktigaste blir tydligare.

Dessutom får Östbergabladet ett
ansiktslyft och blir lite färggladare.
Vi behöver hjälp från alla att fylla Bladet 
med text och bilder.
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AVGIFTHÖJNING
Från och med första 
januari 2022 höjs våra 
avgifter med 1,5 %. 
Detta görs för att
möta kommande 
underhållsarbeten i 
föreningen. Det är även 
en höjning för att följa 
kostnadsökningar och 
för att slippa stora 
höjningar vissa år som  
vår förening tvingats 
göra tidigare.

Mer om våra avgifter 
på sidan 13-14.

ÅRSSTÄMMA 2022
Föreningens årliga 
stämma kommer att 
hållas 5:e Maj 2022 
i Park Folkets Hus, 
Götalandsväg 181.
Vi återkommer
senare med mer 
information.

Stämman är 
medlemmens 
möjlighet att göra
sin röst hörd och 
påverka i föreningen.

Formell kallelse 
och årsredovisning 
kommer delas ut till 
alla medlemmar i god 
tid före stämman. 
Kallelse kommer 
även att sättas upp i 
portarna

Missa inte chansen att 
påverka!

VALBEREDNINGEN
Valberedningen
arbetar med att 
rekrytera nya 
styrelsemedlemmar. 
Styrelsearbetet är ett 
viktigt, ansvarsfullt 
men också roligt 
arbete med många 
positiva utmaningar. 
Har du erfarenheter 
eller kompetens som 
du vill bidra med och 
som Brf Östberga 
skulle behöva eller - 
har du tips på någon 
du tycker borde passa 
i styrelsen? Skicka ett 
mejl till: 
“valberedningen.
brfostberga@gmail.
com”



MOTIONER
Är det något du vill 
förändra i föreningen? 
Då är det redan nu bra 
att börja fundera på 
motioner till stämman.

En motion skall 
innehålla ett konkret 
förslag, samt tydligt 
ange ett förslag till 
beslut som stämman 
skall ta ställning till.

Motioner lämnas i 
fastighetsskötarnas 
brevlåda på
Stamgatan 48
eller skickas med 
e-post till:
styrelsen@hsbostberga.se

Det är viktigt att 
motionen innehåller ett 
konkret förslag samt 
förslag till beslut.

Glöm inte att 
skicka in i tid samt 
att motionen är 
undertecknad av minst 
en medlem, (namn + 
lägenhetsnummer).

Motioner skall vara 
styrelsen tillhanda 
senast 28 februari
kl 24.00 2022.
Om du skickar in 
den med e-post så 
måste den skickas in 
som en bifogad fil då 
motionen måste vara 
undertecknad.

STRÖMAVBROTT
Om strömmen ej 
fungerar i din lägenhet 
titta först om 
jordfelsbrytaren i 
ditt elskåp i hallen 
har löst ut. Återställ 
i så fall. Om detta ej 
hjälper, felanmäl till 
Riksbyggen.

HEMSIDAN
På vår hemsida
www.hsbostberga.se
under fliken 
“Medlem” hittar ni 
“Boendeinformation”,
Där finns jättemycket 
bra information och 
tips om vår förening. 4
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GÄSTLÄGENHETER
Föreningen har tre 
gästlägenheter med 
enklare standard på
Stamgatan 9, 33 & 74.
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 t.o.m tors 200 kr 
per dygn och lägenhet. 
Fre t.o.m sön samt 
helgdag som infaller 
mitt i veckan (t.ex jul, 
påsk & midsommar)
300 kr per 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 
gästlägenheten.

OBS! Bara bricka 1 
och 2 fungerar för 
inpassering!

UPPFRÄSCHADE
Nu har alla tre 
lägenheterna nya 
bäddsoffor, nya 
kuddar och täcken. 
Gästsängar är 
utbytta där det fanns 
behov för detta. 
Ytterligare mindre 
kompletteringar har 
också gjorts.
I och med att de tre 
gästlägenheterna nu 
har blivit uppfräschade 
och priserna inte höjts 
på många år så har 
styrelsen beslutat att 
höja hyran med
50 kr från första 
januari 2022.

Nya priser blir då 
250 kr/dygn mån t.o.m 
tors. 350 kr/dygn för
fre t.o.m sön samt 
helgdag som infaller 
mitt i veckan.
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SNÖSPADAR
Fastighetsskötarna har 
nu ställt ut snöspadar 
i portarna. Borstar 
finns redan på plats. 
Om snön dyker upp, 
så är det meningen 
att var och en skottar 
sin egen p-plats. Tänk 
på att ställa tillbaka 
spadar och borstar 
efter användning.

STÄNG PORTEN
Se till att porten är 
stängd för att hålla ute 
kyla samt obehöriga.

MC & MOPEDER
För att det ska gå 
att ploga så bör 
motorcyklar och 
mopeder ställas på 
parkering avsedda 
för dessa över 
vintern, utanför PRB, 
Stamgatan 45.

JULPAPPER
Särskilda säckar 
för återvinning 
av julpapper och 
kartonger kommer att 
läggas ut i portarna 
före jul.

Fastighetsskötarna 
kommer att samla 
in de fulla säckarna i 
mellandagarna.

Tänk på att platta till 
kartonger, så de tar 
mindre plats.

JULGRANAR
Trädgårdsavfall 
ska läggas vid 
bergrummet, till
höger om infarten till 
parkeringen.
Även julgranar skall 
slängas där, när julen 
är slut.

MOTORVÄRMARE
Efter användning ska 
sladden tas bort från 
motorvärmaren. Det 
får aldrig hänga ut en
kontakt ut skåpet. 
Man kan låta sladden 
vara kvar, men då ska 
bägge kontakterna
förvaras inne 
i det låsta 
motorvärmarskåpet.
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INGLASNING 
BALKONG
Ändrade regler från 
Sthlms Kommun.
Det tidigare generella 
bygglovet för 
inglasning av balkong 
för vår förening har nu 
gått ut.
Nu måste de som 
vill glasa in sin 
balkong själva ordna 
med bygglov från 
kommunen.
Oftast kan företaget 
som glasar in 
balkongen bistå med 
tips och hjälp.

Se  vår hemsida 
för utförligare text. 

VÄDRA SMART
Vädra snabbt och 
intensivt, gärna med 
tvärdrag. Öppna 
fönstret helt och släpp 
in en stor mängd frisk 
uteluft. Stäng efter en 
kort stund så att inte 
möbler och väggar 
hinner kylas ner.
Fördelen med en 
snabb vädring är 
att elementens 
termostater inte 
hinner reagera. Om 
elementern går för fullt 
på grund av att de är 
kalla kan de gå sönder.

STÄNGA AV 
VATTEN
Behöver du stänga av 
vattnet i lägenheten 
finns det ballofixer 
(avstägningsvred) 
i kassetten bakom 
toalettstolen. För 
att öppna luckan 
tar du tag i båda 
spolknapparna och 
drar försiktigt rakt 
ut. Där inne hittar du 
avstängning för varm- 
och kallvatten.

En ballofix är ett litet 
vred för att stänga av 
vattnet. Det är viktigt 
att du vrider på dem 
försiktigt minst en 
gång i kvartalet, så 
att de inte kärvar fast, 
d.v.s. ”motionerar” 
dem.



8

NYCKELRUTIN FÖR
NYINFLYTTADE
Samtidigt som ett 
Välkomstblad delas 
ut till nyinflyttade och 
nya namnlappar sätts 
upp på brevlådan 
lämnas också en 
lapp som talar om 
att säljarens brickor 
kommer att spärras 
inom tre veckor. Nya 
ägaren ska lämna 
in dessa brickor för 
nya/omkodade på 
fastighetskontoret.

BORTTAPPADE 
NYCKRLBRICKA
Medlem som tappar 
bort en nyckelbricka, 
måste direkt felanmäla 
det så den blir spärrad 
och inte kan användas.
Nummer på bricka 
(1-4), Namn och 
lägenhetsnummer.

SKADEDJUR
Råttor finns överallt i 
Stockholm, tyvärr även 
i vår BRF.
Vid ohyra, som myror, 
kackerlackor, vägglöss, 
råttor etc, i allmänna 
utrymmen ska 
felanmälan göras till 
Riksbyggen.
Vid ohyra i lägenhet 
eller privat förråd ska 
medlem:
1. Ringa Anticimex på 
075-2451000. Uppge 
att Brf Östberga 
har RB-Försäkring 
fastighetsförsäkring 
och uppge org.nr 
702002-6816.
2. Göra en felanmälan 
till Riksbyggen, 
0771-860 860 för 
kännedom.
3. Informera styrelsen 
på: styrelsen@
hsbostberga.se

RIKSBYGGEN
Vår BRF:s förvaltare 
har till uppgift att att 
utveckla, bevara och 
förädla fastigheterna 
samt säkerställa att vi 
medlemmar är nöjda 
och att föreningens 
ekonomi utvecklas 
enligt mål och planer.

Riksbyggen och HSB 
hjälper föreningen då 
nya avtal ska skrivas 
och projekt ska 
upphandlas.

Nu går Riksbyggen 
och entreprenörer 
runt i området 
och undersöker 
ventilationsaggregat 
i våra låghus de 
kommande veckorna.
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Ett stort tack till Robert Danielsson, Mattias Edholm och Tommie From som
fixar isbanan i Stamparken. Vilket fantastiskt engagemang - vinterns hjältar.
(Foto: Robert Danielsson)
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Jul är ljusens stora högtid. 
Tyvärr drabbas många av 
bränder under julmånaden.

Under december tänds 
många levande ljus, vilket 
är en bidragande orsak till 
att det är den mest brand-
drabbade månaden under 
året. Det är lätt att glömma
kvar levande ljus i en bränn-
bar ljusstake eller att ljusen
flammar upp och antänder 
till exempel gardinen. När
det är ljust under dagen 
glömmer vi lättast bort att
släcka ljusen.

Orsaken är många gånger 
de levande ljusen men det 
är också viktigt att tänka 
på sladdar och kontakter 
till adventsljusstakar, ad-
ventsstjärnor och ljusslin-
gor. Här får du tips för en 
ljus och säker jul.

All text från:
Brandskyddsföreningen.se

Levande ljus
Tänk på att:
Använda ljusstakar i material 
som inte kan börja brinna, till ex-
empel smide, keramik, sten eller 
liknande. Dekorera din ljusstake 
med icke brännbart material, till 
exempel sand, sten, glas eller 
snäckor. Se till att ljusen står 
stadigt. Inte ställa ljusen för 
nära gardiner eller på tv:n. Aldrig 
placera många värmeljus tätt 
tillsammans på en bricka eller 
ett fat. Aldrig lämna levande ljus 
utan uppsikt. Sätt upp en påmin-
nelse på insidan av din ytterdörr 
om att släcka ljusen!

11

Marschaller
Tänk på att:
Endast använda dem utomhus.
Aldrig flytta en varm, brinnande 
marschall. Placera marschal-
len i en hållare avsedd för 
marschaller. Använda marschall-
skydd. Släcka marschaller 
genom att kväva lågan med 
en plåt, ett lock eller liknande. 
Använd aldrig vatten eller snö, 
innehållet i marschallen kan 
slungas upp explosionsartat!

Julbelysning
Tänk på att:
Dåliga sladdar och kontakter kan 
orsaka kortslutning. Se över att 
sladdar och kontakter är hela när 
du tar fram dina adventsljussta-
kar och ditt julpynt. Att använda 
ljusslingor avsedda för utomhus-
bruk när du dekorerar ute.
Se också till att alltid ha det 
watt-tal på dina lampor som rek-
ommenderas för ljushållaren.
Använd alltid strömbrytaren eller 
dra ur sladden när du ska släcka 
ljusstaken. En lampa som bara 
delvis skruvas ur kan orsaka 
kortslutning.
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Skötsel av brandvarnare
Rengör från utsidan med 
dammsugare en gång om året.
Byt batteri en gång i halvåret. 
(Om du använder lithiumbatteri-
er behöver du inte byta lika ofta.)
Kontrollera att den fungerar 
minst en gång i kvartalet och när 
du varit hemifrån en längre tid.
Se till att byta ut din brandvar-
nare efter 8–10 år, brandvarnare 
har en begränsad livslängd.
Testa brandvarnaren då och då. 
Utför testen genom att trycka in 
testknappen eller hålla ett nys-
läckt stearinljus under den.

Barn och brandsäkerhet
Lär barn handskas med eld.
Barn har i alla tider varit nyfikna 
på eld. Det är därför viktigt att de 
tidigt lär sig att handskas med 
eld på ett bra sätt. Lämna aldrig 
barn ensamma med levande ljus 
eller öppen eld!

Brandvarnares övervakning-
sområde bör inte överstiga 
60 m2. Avståndet mellan två 
brandvarnare bör inte vara 
större än 12 m.

Brandvarnare placeras i taket 
och helst mitt i rummet, men 
minst 50 centimeter från vägg, 
andra föremål eller ventilation-
söppningar.

Placera brandvarnare i anslut-
ning till sovrum så att du hör 
larmet när du sover. Tänk på 
att stängda dörrar kan göra att 
brandvarnarens signal inte blir 
tillräckligt hög för att du ska 
vakna.

Om laddning av telefoner eller 
annan elektrisk utrustning sker 
nattetid i sovrum bör brandvar-
nare finnas i rummet.

Placera en brandvarnare nära 
köket, där det är vanligt att 
bränder börjar, dock inte i kök 
eller badrum, då du riskerar att 
få felaktiga larm.

Om det inte går att montera i 
tak, kan brandvarnare monter-
as på vägg, cirka 15 centimeter 
från taket. Väggmontage kan 
medföra att det tar längre tid 
innan brandvarnaren larmar.

Följ i övrigt leverantörens 
anvisningar hur brandvarnarna 
ska installeras.
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AVGIFTER
Det går att läsa i gamla
Östbergablad (år 2011 – nr 206) 
på vår hemsida att runt 2007 
upptäcktes det att avgifterna 
inte höjs på många år och det 
visade sig att mycket underhåll-
sarbete skjutits på framtiden.  
Till exempel det stora stambytet 
börjades diskuteras redan på 
90-talet, men sköts på fram-
tiden. Samtidigt under denna 
period steg Byggprisindex med 
126 % (år 2012 – nr 213).
I slutet av 2007 höjdes avgifter-
na i alla fall med 7 % 
(år 2007 – nr 178).

2008 börjar det stora stambytet, 
som pågick i nästan fyra år och 
kostade cirka 335 miljoner. 
Stambytet kom bland annat att 
finansieras av tre höjningar
under projektets gång på var-
dera 5 % (år 2009 – nr 195).
Projektet med stambytet var 
problematiskt, men det är en an-
nan historia och den går också 
att läsa om i gamla
Östbergablad på hemsidan.
Efter stambytet i slutet på 2010 
så aviserades det i Östber-
gabladet (år 2010 – nr 201)
”att avgifterna måste höjas med 
5 – 6 % per år under några år 
framöver för att klara framtida 
underhåll”. 

År 2011 finns det i Östber-
gabladet (år 2011 – nr 206) 
en bra artikel om våra avgifter 
och varför de höjts, samtidigt 
aviseras det en höjning på 12 %.
I Östbergabladet numret efter (år 
2011 – nr 207) finns också en 
jättebra artikel om föreningens 
ekonomi.
År 2012 gjordes en höjning på
6 %, bland annat för att komma i 
ordning med förenings likviditet. 
Men efter det så verkar höjnin-
garna ligga på mellan 1 – 2 % 
nästan varje år. Där är vi idag 
och det känns som en bra nivå 
för att undvika framtida chock-
höjningar. 
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UNDERHÅLLSARBETEN
Föreningen har de senaste åren 
bland annat gjort detta:
År 2017 renoverades hissarna 
i våra höghus på Stamgatan 2, 
89, 90 samt ”Elefanten” (Stam-
gatan 59–63) så att de uppfyller 
dagens säkerhetskrav. Kostnad 
cirka 6 miljoner.
År 2018 bytt takfläktar i våra
höghus samt Elefanten för att 
uppfylla dagens krav, samt för 
att minska elförbrukningen ock-
så till en mycket stor kostnad.
Betongpelare vid Elefanten och 
Stamgatan 2 har renoverats och 
sanerats från asbest.
Ett nytt låssystem har install-
erats, kostnad cirka 7 miljoner.

Föreningen har uppdaterat 
ytterbelysning.
33 laddplatser för el/hybridbilar 
har installerats, kostnad cirka 1 
miljon.
2019 utfördes en genomgång 
av fasader och lagning av akuta 
skador.
Just nu pågår projektet med 
renovering av liggande stammar, 
dvs rör för spill och dagvatten, 
till kostnad av cirka 90 miljoner. 
Och det pågår även en behovs-
analys och upphandling av nya 
fläktar i föreningens låghus. Den 
upphandlingen beräknas bli klar 
under våren 2022. En behovs-
analys av tak och fasadrenover-
ing pågår också.

I detta projekt ligger också en 
kostnadsanalys av tilläggsisoler-
ing samt byte av fönster. Det tar 
tid att få fram underlag för ett så 
stort projekt som detta och det 
kommer att ta tid att upphandla 
och sedan även att genomföra. 
Gissningsvis kan vi räkna med 
start 2024 – 2025 och slut cirka 
tre år senare.
Frågan om fönsterbyten kommer 
allt oftare upp i olika samman-
hang och diskussioner. Ingen 
har lovat att fönsterbyten kom-
mer att ingå, det är inte säkert 
att föreningen kommer ha råd 
med den stora kostnad som fön-
sterbyte kommer att medföra. 

Vi har piffat upp 
Östbergabladet med lite 
fler bilder och försöker 
få in lite mer information 
om allt möjligt.
Är det är något ni vill att 
vi ska skriva om så får ni 
gärna höra av er till oss. 
Vill ni skriva något själva 
så går det säkert bra, så 
länge det rör Stamgatan 
och Östberga.
Har ni fina fotografier 
från området ni skulle 
vilja publicera så är det 
bara skicka dessa via 
e-post.

Hör av er!

ÖSTBERGABLADET 



Nästa
nummer av

Östbergabladet
kommer i

mars

Brf Östbergas föreningslokal på Stamgatan 89

HSB BRF ÖSTBERGA

HSB Brf Östberga
Box 9051,
102 71 Stockholm

Hemsida: www.hsbostberga.se
e-post: styrelsen@hsbostberga.se

Styrelsens medlemsmottagning
17 januari 17:30 - 18:00
Stamgatan 89

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 finns på Stamgatan 48
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

HYRA AV FESTLOKAL
Hanteras av SVOB och bokas på 
styrelsen@stamparken.se
www.stamparken.se/festlokalen/

ÖVRIGT
COMHEM tel: 0771-55 0000
TELENOR tel: 0770-777 000
STÖRNINGSJOUR
Söndag – torsdag 22-03
Fredag – lördag 22-04
Tel: 08-568 214 00

GÄSTLÄGENHETER
Föreningen har tre gästlägenheter med 
enklare standard. Samtliga har fyra 
sängplatser med kuddar och täcken, 
samt köksutrustning för fyra personer. 
Toaletter finns men dusch saknas. 
Lägenheterna är rök- och djurfria.
Varje hyresgäst måste städa noga efter 
sig så att det är rent och fint när nästa 
gäst kommer.

Lägenheterna ligger på
Stamgatan 9, 33 och 74.

Bokning görs via tavlan vid tvättstugan, 
eller via Internet och QR-kod.

GOD JUL
ÖNSKAR

STYRELSEN


