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Årsstämman ägde rum den 16 maj i 
Årsta Folkets Hus.  
 

 
 
Till ordförande för stämman valdes 
Hans Jansson. Föreningens ordförande, 
Anders Öhrling berättade om året som 
gått och om vår ekonomi.  
 
Föreningens revisor, Björn Högblom, 
redogjorde för revisorernas förslag, som 
var att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna året.  
 
Valberedningen presenterade sitt 
förslag till ny styrelse.  
 
Nya medlemmar som valdes in i 
styrelsen efter dem som avgått är: 
Tor Nordin, Joacim Lennström, Patrick 
Bäckström, Anette Mattson och Wenhao 
Wang. Kvarvarande från förra styrelsen 
är: Anders Öhrling, Christina Sävqvist, 
Lina Svensson, Lotta Ohrelius, Madelene 
Krånghed och Magnus Lundsten. 
 
Björn Högblom valdes till revisor och 

Karin Andersson till suppleant. 
 
Stämman valde Christian Abi-Khalil till 
ordförande i valberedningen. Nadja 
Sandberg och Lars Holmberg är 
ledamöter. 
 

Den nya styrelsen 
Den 19 maj höll den 
nyvalda styrelsen ett konstituerande 
möte, där rollerna inom styrelsen 
besattes. Styrelsens sammansättning 
blev följande:  
Anders Öhrling, ordförande 
Fredrik Överbring, vice ordförande 
Christina Sävqvist, sekreterare 
Lina Svensson, ekonomiansvarig 
Lotta Ohrelius, ledamot 
Anette Mattsson, ledamot 
Tor Nordin, ledamot 
Joacim Lennström, ledamot 
Patrick Bäckström, ledamot 
Attila Kriss, ledamot (HSB representant) 
Madelene Krånghed, suppleant 
Magnus Lundsten, suppleant 
Wenhao Wang, suppleant 
 

Tack! 
Vi vill tacka de avgående för deras 
insatser i styrelsen! 
 

Vad gör styrelsen? 
En bostadsrättsförening är en 
ekonomisk förening där medlemmarna 
tillsammans äger fastigheten de bor i. 
Styrelsen företräder föreningens 
medlemmar och skall se till att 



 

föreningen sköts på ett bra sätt. Det 
innebär inte att styrelsens ledamöter  
själva skall utföra allt arbete. Styrelsen 
skall se till att det som behöver göras 
blir gjort och att det finns rutiner för 
detta. En viktig uppgift är att se till att 
föreningens egendom, våra hus och vår 
mark, sköts och underhålls.  
 
Det dagliga underhållet som sker när en 
lampa går sönder eller när någon av 
våra tvättmaskiner slutar fungera kan 
inte planeras i detalj. Vi vet bara att 
saker händer och sätter av en summa för 
sådant underhåll i vår budget.  
 
Det långsiktiga underhållsbehovet, som 
fasadrenovering eller stambyte, finns 
beskrivet i underhållsplanen. Med den 
planen som underlag försöker man 
uppskatta hur stor del av avgiften som 
skall avsättas för framtida underhåll. 
 
Det gäller för styrelsen att inte sätta av 
för lite pengar eller skjuta underhållet 
framför sig. Då blir visserligen avgiften 
låg för stunden men det blir desto högre 
avgifter när underhållet skall betalas.  
Styrelsen kommer att ha en 
planeringskonferens 25-26 augusti 
2017. 
 
Föreningens egendom förvaltas av  
Riksbyggen och förvaltare är Ted 
Lindberg. De ansvarar för den dagliga 
driften samt det långsiktiga underhållet 
som beskrivs i underhållsplanen. Även 
den ekonomiska förvaltningen sköts av 
Riksbyggen, men en annan division. De 
arbetar med ekonomifrågor och 
medlemsfrågor. Det handlar om 
medlemskap i föreningen, avgifter, 
lokaluthyrning och p-platser.  
 
Det är genom samtal, mail och brev från 
medlemmar som vi får veta vad som 
fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra. I de fall det finns oklarheter 
som behöver diskuteras med förvaltaren 

så behandlar styrelsen också frågor om 
t.ex. större ombyggnad av lägenheten, 
andrahandsuthyrning och försäkringar. 
 

Vad gör valberedningen? 

Syftet med valberedningen är att det ska 
finnas ett färdigt förslag på personer 
som ska väljas in i styrelsen på 
årsstämman. Det är inte valberedningen 
som utser styrelsen. Det gör de 
medlemmar som är närvarande på 
stämman. Det går utmärkt att komma 
med motförslag. De som är intresserade 
av framtida styrelseuppdrag, eller vill 
föreslå någon, kan kontakta 
valberedningens ordförande Christian 
Abi-Khalil på 076-265 01 43. 

 
Avflyttningskontroller 
under sommaren 
Under högsommaren och veckorna 28, 
29, 30 och 31 har vi pga. av 
semestertider färre förvaltare i tjänst 
som kan utföra avflyttningskontroller. 
Under denna period behöver ni boka in 
avflyttningskontroll i god tid (minst 2 
veckor) innan ni önskar kontrollen 
utförd. Ni når gruppen teknisk 
förvaltning via telefon 0771-860 860.  
 

Skräp 
För att upprätthålla en trevlig 
boendemiljö, behöver alla som bor i vår 
förening hjälpas åt med att se till att 
skräp hamnar i våra papperskorgar.  
Askkoppar finns överst på de nyare 
svarta papperskorgarna. 
Det är inte tillåtet att slänga fimpar från 
balkonger och fönster.  
 

Blomlådor 

Eventuella blomlådor på balkongen 
måste också vara vända inåt på grund av 
olycksrisken och eftersom de kan skräpa 
ner på balkonger och uteplatser längre 
ner i huset. 
 



 

Fågelmatning 

Av hygieniska skäl är det heller inte 
tillåtet att mata fåglar på balkongen. 
Matrester och fågelspillning skräpar ner 
och lockar till sig möss och råttor. Det 
kan även innebära för höga ljudnivåer 
av exempelvis måsskrik. 
 

Rastning av hundar 

Hundar ska inte rastas varken i 
Stamparken eller i våra rabatter och på 
våra gräsmattor. Utanför området finns 
fina promenadvägar  och skogspartier 
som lämpar sej utmärkt för rastning av 
hundar. Däremot går det självklart bra 
att ha  med sej sin hund i parken så 
länge den är kopplad och inte uträttar 
sina behov där. 
 

 
 

Grilla? 
Ja! Men på balkongen är det inte tillåtet 
att grilla med kol. Vi hänvisar till våra 
grillplatser i Stamparken. 
 

 

 
Max 30 km/tim 
 

Vi har många barn i området. 
Hastighetsbegränsning på Stamgatan är 
30 km, vänligen respektera detta.  
 

Avloppsstopp 
Vi har nyligen haft ett stort 
avloppsstopp, som Masab fick lägga ner 
mycket tid på på grund av att någon 
spolat ner stora tvättlappar i toaletten 
(= mycket pengar att betala för 
föreningen). Därför måste vi tyvärr 
påminna om följande: 
 
Endast toalettpapper får spolas ner i 
toaletten, förutom det som har passerat 
genom kroppen.  
 

 
 
Skräpet orsakar bland annat dyra och 
besvärliga stopp i såväl föreningens som 
kommunens pumpstationer och 
ledningar.  
 
Spola absolut inte ner läkemedel eller 
kemikalier eftersom reningsverken inte 
kan ta hand om det.  
 
Lämna ditt farliga avfall exempelvis till 
Östberga återvinningscentral. Icke 
miljöfarligt till en miljöstation. 
Överblivna läkemedel lämnar du till 
apoteket i en genomskinlig plastpåse. 



 

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 september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmottagning 
Du som vill träffa någon ur styrelsen är 
välkommen till Stamgatan 89 (ingång 
från Tussmötevägen) den 14/8, 11/9, 
9/10, 13/11, 11/12 mellan kl. 17.30 och 
18.00.  
 

För nya medlemmar 
För mer utförlig information om vår 
bostadsrättsförening hålls 
informationskvällar ungefär var tredje 
månad. Nästa tillfälle blir den  onsdag 
20 september kl 19.30. 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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