
Nu är hösten på ingång..
Nu börjar det bli mörkt ute och hösten
börjar göra sig påmind. Vi i styrelsen vill
passande  nog  ge  lite  energi-  och  mil-
jötips:

Inomhus
 Snart är elementen igång ordentligt.
Tänk på att dra ner termostaten om du
öppnar fönstret för vädring.

Tvättstugan
 Fyll maskinen. Det är
oftast mer plats än vad
man kan tänka sig.
 Överdosera inte, se
anvisningarna på paketet.
 Endast hårt smutsad tvätt kräver 60
grader, tvätta annars i 40.
  Högt  varvtal  på  centrifugering  då
torkningen  blir  energieffektivare  p.g.a.
mindre fukt.
 Rensa filtret i torktumlaren.
 Lufttorka (om du inte  vill  använda
någon energi till torkning).
 Släck lampan efter dig  

Påminnelse ang. tvättstugor
Grovtvättstugan, Stg. 6 är avsedd  end-
ast för grovtvätt.
Alla tvättstugor:  Om den som bokat en
tvättid  inte  dykt  upp inom 30 minuter
från  starttiden,  kan  andra  boende  an-
vända den bokade tiden. 
Torka tvätt på annans tvättid, kräver att
man  frågar  den  som  har  bokat  aktuell
tvättid! Dvs det är inte OK att göra det
annars.

Ekonomin i vår förening
Tillsammans  kan  vi  påverka  vår
ekonomi mycket genom att t.ex. tänka på
bl.a. att sortera våra sopor och inte kasta
ner fel  saker i  sopsugen som är till  för
hushållssopor.  Det  kostar  föreningen
mycket pengar varje månad då det ofta
är  stopp  i  dessa  p.g.a.  felaktiga  sopor.
Endast köksavfall får kastas där. 
Vi kan tillsammans bestämma oss för att
bli bättre på detta och vi önskar att alla
hjälps åt. På Sparreholmsvägen finns en
återvinning  och  sedan  har  vi  Östberga
Återvinningscentral  nära.  Har du några
tips  om  hur  vi  kan  påverka  vår
gemensamma  ekonomi,  maila  oss  på
styrelsen på: styrelsen@hsbostberga.se

Pantsättning
Det har kommit många frågor från med-
lemmar  kring  pantsättning.  Det  mesta
finns på hemsidan, men vi  vill  åter på-
minna  om  att  alla  förvaltningsfrågor
sköts av Riksbyggen, även vid Kontroll-
uppgifter,  pantsättning  kontakta  Riks-
byggens  ekonomicenter  071-860  860
boa@riksbyggen.se  Styrelsen  skriver
aldrig på något i dessa ärenden. 
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Parkeringsplatser - Gäster
Från Stamgatan  31-89  samt  Stamgatan
30-90  är  föreningens  mark  och  det  är
generellt  parkeringsförbud  här.  Det  är
bara  tillåtet  att  parkera  där  p-platser
finns  markerade.  Föreningen  har  avtal
med  Q-park  som  kontrollerar  detta.
Parkeringsavgiften är 8 kr/tim. 
Och 40 kr/dygn

Vad jobbar Styrelsen med 
just nu?
Här  kommer  vi  i  fortsättningen  infor-
mera om vad som pågår i vår förening.

Teknikgruppen och Ted jobbar bl.a. med
följande:  Våra  hissar behöver  repare-
ras/bytas  ut,  eftersom  dom  börjar  bli
väldigt  gamla.  En  energiutredning på-
går också, som syftar till att spara både
energi och pengar och man tittar då bl.a.
på  förnybar  energi.  Ett  nytt  avtal  med
Bredbandsbolaget  ses  just  nu  över,
vilket  skulle  kunna  innebära  billigare
bredband  och  telefoni  för  medlem-
marna. Samtidigt pågår en hel del annat

för att i längden få ner driftkostnaderna.
Yttre  miljön:  Uppfräschning av fasad-
erna, där fula fläckar tas bort. Bänkarna
håller på att oljas in.

Tom lokal
Efter  en  hel  del  återställning  och
renovering av lokalen som SMAK potatis
hyrde  i  många  år,  börjar  det  snart  bli
dags  för  nya  hyresgästen  att  flytta  in.
Det är en målerifirma som flyttar in när
allt är klart i lokalen. 

Andrahandsuthyrning 
Bostadsrättshavare  har  rätt  att  hyra ut
sin lägenhet i  andra hand om det finns
tillräckliga skäl.  Arbete eller  studier på
annan ort och provsamboende är exem-
pel på sådana skäl. 
För  att  hyra  ut  i  andra  hand  krävs
tillstånd  från  styrelsen.  Föreningen
följer de riktlinjer som Fastighetsägarna,
HSB,  Riksbyggen  och  Bostadsrätterna
gemensamt har tagit fram. 
Hanteringen  av  andrahandsuthyrning
kostar  föreningen  en  del  pengar.
Styrelsen tar därför ut en avgift på 380
kr  per  månad  av  medlemmen  (Obs!
Avgiften  indexregleras,  dvs  kan  höjas
och även sänkas)  och medlemmen kan
ta ut avgiften av den som hyr lägenheten
i andra hand. Att ta ur denna avgift, har
gällt fr.o.m. 1/10 2016. 

Luckan till sopnedkastet
Se till att luckan hålls stängd ordentligt.
Dels  kan  funktionen  av  sopsugen  för-
sämras  och  dels  kan  otrevlig  soplukt
spridas  i  trapphuset.  Viktigt  också  att
lägga soporna i tillsluten påse.



Brandsäkerhet
Nu när den mörka årstiden närmar sig,
finns  det  en  del  att  tänka  på.  De  allra
flesta olyckor i  hemmet kan förhindras
av dig själv genom kunskap och rutin. 
Förutom skydd som fungerande brand-
varnare,  handbrandsläckare/brandfilt
och  spisvakt/spistimer  är  det  bra  att
tänka på följande:

Rengör spisfläkten från fett med 
jämna mellanrum.
Se till att hålla levande ljus 
under uppsikt.
Lösa sladdar och kablar 
kontrolleras regelbundet så att de
inte har skador.
Teknisk utrustning som till 
exempel tv, datorer, 
ljudanläggningar, digitalboxar 
mm ska ha god ventilation. Täck 
inte över sådan typ av utrustning 
med dukar eller bygg inte in dem 
i bokhyllan.
Det är rent bakom tv, vitvaror 
och tvättmaskin.
Det är bra att installera en timer 
till kaffebryggaren, 
vattenkokaren mm.
Använd inte disk- och 
tvättmaskin då du inte är hemma.
Tändare och tändstickor 
förvaras utom räckhåll för barn.

Test av brandvarnaren:

1. Tryck  in  testknappen  -  Då  provas
larmsignalens funktion.
2. Blås ut rök från ett ljus eller tänd-
sticka mot brandvarnaren. - Då provas 
att brandvarnaren reagerar på rök.

Det är medlemmarnas skyldighet att se
till  så  batteriet  fungerar  i  brandvar-
naren.

Det är absolut förbjudet att ställa mope-
der i cykel- och barnvagnsrummen men
också  att  låta  barnvagnar  eller  cyklar
och annat  skräp,  stå  inne  i  portar  och
under trappor -  tänk på brandfaran!

Ha även koll  på kastruller,  som du har
igång  på  spisen.  Torrkokning  är  en
vanlig brandorsak i bostäder.

Ha  alltid  uppsikt  över  laddningen  av
mobiltelefoner! 



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.

Nästa Östbergablad 
kommer i december -17.

Medlemsmottagning
Du som vill träffa någon ur styrelsen är 
välkommen till Stamgatan 89 (ingång 
från Tussmötevägen) den 9/10, 13/11, 
11/12 mellan kl. 17.30 och 18.00. 

För nya medlemmar
För mer utförlig information om vår 
bostadsrättsförening hålls informa-
tionskvällar ungefär var tredje månad. 
Nästa tillfälle blir i december Se på 
hemsidan och anslagstavlan i porten.  
Plats: Stamgatan 89, ingång från 
Tussmötevägen.

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

COMHEM
tel: 0771-55 0000

BREDBANDSBOLAGET 
tel: 0770-777 000 
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