
Vad  jobbar  Styrelsen  med
just nu?

Gruppavtal för bredband
Styrelsen  har  inlett  förhandlingar  med
olika  leverantörer  för  att  ta  fram  ett
gruppavtal för bredband. Detta innebär
en möjlighet för alla medlemmar att  få
tillgång  till  en  bredbandstjänst  med
attraktivt  pris.  I  vår  genomgång  av
offerter från olika leverantörer sätter vi
stort  fokus  på  tjänstens  driftsäkerhet
och att det finns en etablerad kundtjänst
som kan nås större delen av dygnet både
på  vardagar  och  helger.  
För  närvarande är  cirka 90 procent  av
samtliga boende anslutna till bredband
via  Bredbandsbolaget  eller  via  Com
Hem.  Resterande  har  en  annan
leverantör  eller  ingen  tjänst  alls.  
Det  är  också  viktigt  att  leverantören

tillhandahåller  den  tekniska  utrus-
tningen  som  krävs  för  bredbands-
tjänsten  och  att  utrustningen  omfattas
av servicegaranti.
Mer information kommer att skickas ut
separat  till  samtliga  boenden  inom  ett
par  månader.  I  informationsmaterialet
som  skickas  ut  kommer  detaljer  att
redovisas och förhoppningsvis de flesta
frågor  att  besvaras.  För  frågor  eller
funderingar  kan  ni  vända  er  till
styrelsens  gemensamma  epost
styrelsen@hsbostberga.se.

Information  från  Teknikgruppen
Vi  arbetar med  att  byta  föreningens  4
hissar.  Och  det  är  något  som troligtvis
kommer att ske under 2018.

Vi  kommer  också  att  göra  om  de  lig-
gande  stammarna  i  källare  och  mellan
vissa hus.

Vi  kollar på ny energisnål utebelysning
och  kommer  att  få  ett  prov  vid  Stam-
gatan 48 inom kort.

En  del  tallar  kommer  att  bli  av  med
dåliga grenar och ett  par träd kommer
att tas bort.

Ventilation/tilluft:  Tänk  på  att  inte
täppa  igen  gallret  bakom  elementen.
Genom dessa kommer all friskt luft in till
våra  bostäder.  Framöver  kommer  en
OVK,  dvs.  en  obligatorisk  ventilations-
kontroll att göras i alla lägenheter. 
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Vintersäsongen
Innan det ev. blir mer snö, måste alla MC
och cyklar tas bort utanför entréerna. De
som plogar måste komma åt att snöröja.

Tänk på att ställa tillbaka snöspadar och
borstar i porten, när du ex.vis skottat din
p-plats.

Säckar för julpapper 
Beroende på hur snälla barnen har varit,
kan det hopa sig en hel del julpapper och
kartonger när julafton är över. Särskilda
säckar  för  återvinning  av  sådant  kom-
mer  att  läggas  ut  i  portarna  före  jul.
Fastighetsskötarna kommer att samla in
de fulla säckarna i mellandagarna. 

Sopsugen
Inför julen: Om vi alla hjälps åt att tänka
på, att vi bara ska slänga hushållssopor i
sopnedkastet, slipper vi förhoppningsvis
drabbas av dyrbara stopp i sopsugen. 

Gamla julgranar
När  julen  är  över,  slänger  man  sin
julgran  bakom gamla panncentralen till
vänster  om  p-platserna  på  Sjöholms-
vägen.

Sisten ut ur rummet släcker ljuset! 

Föreningsstämma 2018
I vår är det dags för föreningens årliga
stämma.  Stämman  är  medlemmens
möjlighet att göra sin röst hörd genom
att komma till mötet. Boka redan nu in
torsdagen  den  31  maj  kl  18:30  i
almanackan. Stämman  kommer  att
hållas  på  Årsta  Folkets  Hus.  Formell
kallelse  kommer  att  sättas  upp  i
portarna och årsredovisningen delas ut
till  alla  medlemmar  i  god  tid  före
stämman.  Missa  inte  chansen  att
påverka. 

Motioner
Är  det  något  du  vill  förändra  i
föreningen? 
Då  är  det  är  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  skall  vara  styrelsen
tillhanda  senast  28  februari  kl  24.00
2018. Motioner kan lämnas i fastighets-
skötarnas  brevlåda  Stamgatan 48  eller
sändas  med  e-post  till:
styrelsen@hsbostberga.se. Om du skick-
ar  in  den  med  e-post  så  måste  den
skickas  in  som  en  bifogad  fil  då



motionen måste vara undertecknad. 

Styrelsen granskar att motionerna har:

1. ett konkret förslag 
2. ett yrkande på hur stämman skall 
rösta i form av en eller flera att-satser 
3. är möjligt att genomföra utifrån lagar 
och våra stadgar 
4. att motionen är inkommen i tid 
5. att motionen är undertecknad av 
minst en medlem (namn + lägen-
hetsnummer) 

Valberedningen 
Valberedningen  arbetar  med  att
rekrytera  nya  styrelsemedlemmar..
Styrelsearbetet är ett viktigt, ansvarfyllt
men  också  roligt  arbete  med  många
positiva  utmaningar.  -  Vill  du  ha  nya
utmaningar  och  arbeta  för  ett  bra
boende  -  har  du  erfarenheter  eller
kompetens  som du vill  bidra  med  och
som bfr  Östberga skulle  behöva eller  -
har  du  tips  på  någon  du tycker  borde
passa  i  styrelsen  skicka  ett  mejl  till
valberedningen.brfostberga@gmail.com

Trivselklubben 
Vi är seniorer och avtalspensionärer 
eller sjukpensionärer som träffas här

Vi anordnar följande aktiviteter:

Måndag kl. 12.00 spelas bingo
Tisdag månadsmöte 1 g/mån., 
Onsdag kl. 09.00 gymnastik och qigong 
+ 11.00 bridge (Valborg)
Torsdag kl. 14.00 olika spel, 
hjärngympa
Låna böcker i Biblioteket på onsdagar 
(ring Valborg Olsson)

Välkomna till Stamgatan 89 bv, 
ingång Tussmötevägen!



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 mars -18.

Medlemsmottagning -18
Du som vill träffa någon ur styrelsen är 
välkommen till Stamgatan 89 (ingång 
från Tussmötevägen) den 15/1, 5/2, 
12/3, 9/4, 14/5 mellan kl. 17.30 och 
18.00. 

Styrelsen önskar alla med-
lemmar en glad och fröjde-
full Jul och Gott Nytt År!

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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