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Årsstämman 16 maj, 18.30 

Årsstämman äger rum den 16 maj i 
Årsta Folkets Hus.  
 

 
 

Mer detaljerad information kommer i 
kallelsen som skickas ut i april. Du som 
inte kan närvara på stämman kan utse 
ett ombud. Det gör du genom att fylla i 
och underteckna en fullmakt. (finns att 
skriva ut på vår hemsida). Vid ankomst 
till Årsta folkets hus, i foajén, anmäler du 
dig, visar din legitimation och blir 
avprickad på röstlängden. Samtidigt 
lämnas ev. fullmakt. 
 
Busstransport till stämman 
Buss är beställd och parkerar vid 
Stamtorget 17.30 för avresa 17.40. 
Ytterligare en tur kommer att lämna 
Stamtorget senast 18.10. Efter 
stämmans avslutning, ca 21.30, avgår 
buss för återresa till Stamtorget.  
 
Ny styrelse 
På årsstämman kommer valberedningen 
att presentera ett förslag till ny styrelse. 
Om du är intresserad eller har tips på en 
granne som borde sitta i styrelsen, mejla  

 
valberedningen.brfostberga@gmail.com. 
Vi kommer även att välja revisorer och 
valberedning.  
 

Störningar 
Nu när värmen återvänder och vi vill 
sitta på balkongen och ha öppna fönster 
är det viktigt att vi tänker på ljudnivån 
och våra grannar. Tänk på att våra hus 
dessutom har en tendens att leda(o-)ljud 
mellan hus och lägenheter så vi kan 
störa utan att vara medvetna om det.  
 

Filmning av stammar 

Om ni undrar varför det stått så många 
bilar från Masab runtom i området, så 
beror det på att det under en tid pågått 
filmning av liggande stammar, dvs 
avloppsrören. Detta för att få koll på 
statusen på våra gamla rör. Detta jobb 
har just avslutats. Det visade sig att vi 
har några ställen med mindre problem 
och ett ställe (Stamg. 48-50), där rören 
behövde bytas ut.  
 

 
 
Härom veckan behövde Masab spärra av 
gatan vid nr 48-50. Bussen fastnade i 
snön när den skulle vända, men den kom 
loss ganska snabbt. 
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Slut med myntbetalning på 
besöksparkeringsplatserna 
 

 
 
Det har nyligen varit inbrott i två 
parkeringsautomater på Stamgatan där 
kontanterna har stulits. Dessutom har 
tekniker noterat att det var förberett för 
inbrott i ytterligare två automater. 
Därför kommer Q-park att plugga dem 
för betalning med mynt. Automaterna 
kommer att förses med information om 
att de inte längre hanterar mynt. Utöver 
kortbetalning kan man betala med hjälp 
av en mobil-app. QR-kod för 
nedladdning finns på automaterna. 
 

Inglasning av balkonger 
Då det åter börjat dyka upp lappar med 
erbjudanden om balkonginglasning vill 
vi påminna om vad som gäller. 
Föreningen har fått ett generellt bygglov 
beviljat för inglasning, men det krävs 
tillstånd av styrelsen och att ett avtal 
tecknas mellan medlem och föreningen. 
Information om hur man ska gå tillväga 
finns på föreningens hemsida. 
http://hsbostberga.se 
 

Gamla nyheter 

 
På föreningens hemsida finns nu äldre 
nummer av Östbergabladet och dess 
föregångare inskannade. Trots att det 
gått nästan 60 år är det vissa saker som 
fortfarande känns aktuella. Redan 1960 
påpekades att man skulle städa efter sig 
i tvättstugan.  
 

Nytt räcke på Stamgatan 58 
Till våren, när tjälen gått ur jorden, 
kommer att nytt räcke med handledare 
att sättas upp vid Stamgatan 58. 
 

Brädspel, någon? 
Sedan en tid tillbaka träffas ett litet gäng 
och spelar olika typer av brädspel i 
föreningslokalen varannan fredag kl. 
18.30. Ring Kjell Wiqvist, 0766-41 24 72 
för mer information. 
 

Motionera ballofixerna! 
Om du drar lätt i en av spolknapparna 
till toaletten öppnas hela den lucka som 
spolknapparna sitter på. Där bakom 
finns två s.k. ballofixer, dvs enkla 
avstängningskranar på vattenrören. Det 
är en på kallvattenröret och en på 
varmvattenröret. När de pekar i rörets 
riktning är de öppna. När de vrids 90 
grader stängs de. Ballofixerna behöver 
motioneras ibland för att inte fastna, så 
stäng och öppna dem gärna några 
gånger per år. 

http://hsbostberga.se/


Elradiatorerna 
Om vi ställer in termostaterna på rätt 
sätt kan vi spara pengar och energi. 

 
1. Av- och påknapp. Stäng gärna av 
elementet när du vädrar, och sätt på det 
igen när du stängt fönstret eller 
balkongdörren. Och du lämnar väl inte 
balkongdörren öppen för att värma upp 
din inglasade balkong? 
2. Önskad temperatur. Sätt reglagen på 
samma temperatur om du har flera 
elradiatorer. Annars kan det bli så att 
vissa element blir väldigt varma medan 
andra är helt kalla. 
3. Dessa valmöjligheter är främst 
avsedda för villor eller radhus. Sätt 
reglaget på solmärket, så ska det fungera 
optimalt för din lägenhet. 
4. Här rekommenderas läge (N) för 
bästa funktion. Läge (L) gör att 
elementet inte blir lika hett, vilket kan 
vara bra om man t.ex. har småbarn som 
kan bränna sig. 
 

App för felanmälan 
Med hjälp av appen Tyck Till från 
Stockholms stad kan du göra felanmälan 
och lämna synpunkter. Utemiljön i 
Stamparken är exempelvis Stockholms 
stads ansvar. 

Batteri till portnycklar 
Fastighetsskötarna rekommenderar att 
batteriet i portnycklarna byts en gång 
per år. Batteriet heter CR2025 och är ett  
3V litium-batteri. Det kan inhandlas på 
de flesta ställen som säljer batterier, 
exempelvis Coop på Stamgatan 4.  
 
Steg 1: Bryt bort den mindre luckan med 
en skruvmejsel. 

 
Steg 2. Skriva bort skruven. 
 
Efter steg 1 och 2 kan man nog klura ut 
resten själv. Annars finns hela manualen 
för batteribyte på hemsidan. 
 

Trivselklubben 
Trivselklubben är inte längre det 
sjunkande skepp som beskrivits på 
anslag i portarna. Man har fått ihop en 
ny styrelse och kan segla vidare mot nya 
mål. De välkomnar nya medlemmar att 
delta i alla trevliga aktiviteter. 
Föreningslokalen ligger på Stamgatan 
89, med ingång från Tussmötevägen. 
Föreningen träffas första tisdagen i varje 
månad kl. 13:30.  
 

Bridge, någon? 
Vill du spela bridge är det onsdagar kl. 
11.00 som gäller. Någon spelvana 
erfordras, men du behöver inte ha någon 
partner.  
Ring Johnny Sköldvall, 08-91 32 89, 
070-746 31 76 eller Valborg Olsson 
08-91 99 49, 070-615 30 05. 
 
Det finns även ett fint litet bibliotek där 
du kan låna böcker. Kontakta Valborg 
Olsson (se ovan) om du vill ta en titt. 



Övernattningslägenheter 
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.  
 
Pris: 
Mån-tors: 200 kr/dygn och lägenhet 
Fre-sön: 300 kr/dygn och lägenhet 
 
Betalning sker till Bankgiro 5052-1624 
(dagen innan uthyrningen börjar) eller 
Swish till 123 278 9717 (i samband 
med att nycklarna lämnas tillbaka). 
Skicka förfrågan om bokning 
till overnattning.brf@gmail.com. 
 
 
 
 
 

HSB Brf Östberga 
Hemsida: www.hsbostberga.se 
e-post: styrelsen@hsbostberga.se 
eller lägg ett brev i lådan vid 
fastighetsskötarexpeditionen på 
Stamgatan 48. 
 
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 
 
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 
 
STÖRNINGSJOUR  
Söndag – torsdag 22-03 
Fredag – lördag 22-04 
Tel: 08-568 214 00 
 
SVOBBEN 
Föreningen för Stamparkens Vänner Och 
Brukare har en festlokal att hyra. Ring 
076-167 01 53 för mer information. Se 
även http://stamparken.se.  

Medlemsmottagning 
Du som vill träffa någon ur styrelsen är 
välkommen tisdagen den 4/4 mellan 
kl. 18.00 och 18.30. Den 16/5 är det 
årsstämma och därefter beslutar den 
nya styrelsen om datum för 
styrelsemottagningar. 
 

För nya medlemmar 
För mer utförlig information om vår 
bostadsrättsförening hålls 
informationskvällar ungefär var tredje 
månad. Nästa tillfälle blir den 26/4 kl 
19.30. Plats: Stamgatan 89, ingång från 
Tussmötevägen. 

 
Nästa Östbergablad 

kommer efter 
årsstämman 
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