Nyhetsbrev 19-01
Mars 2019

Mycket har hänt och här kommer ett urval av det viktigaste att tänka på. Framöver ska vi även försöka bli lite
mer miljömedvetna, så håll utkik efter nyhetsbrev på hemsidan istället för i brevlådan. Vill du fortfarande ha
nyhetsbrev i pappersformat, vänligen meddela oss. / Styrelsen
Motioner

Ny förvaltning
HSB Stockholm
Sedan årsskiftet har vi ny förvaltning och all
kontakt gällande avier, förvaltning,
administration, garage, felanmälan etc sker med
HSB Stockholm.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid
stämman ska skriftligen framställa sin begäran
senast den 5 april 2019 så att ärendet kan tas
upp i kallelsen. Det går bra att skicka dessa via
e-mail till info@soderby214.se eller lämna i
expeditionens brevlåda på Oxens gata 236.

Medlemsservice
 010-442 11 00


Värme inomhus

service.stockholm@hsb.se

Felanmälan finns via formulär under ”Kontakt &
Felanmälan” på www.hsb.se/stockholm
Jour
Endast akuta ärenden under kvällar och helger
 08-695 00 00
Adress

Med snabba skiftande temperaturer utomhus kan
det ibland vara svårt för värmesystemet att
leverera jämn värme. De flesta
fastigheter/fastighetsägare drabbas av detta. Det
är en svår period för värmesystemet, men vi
hoppas att alla våra boenden har en behaglig
inomhustemperatur.
Märker ni av att det är något som inte fungerar
tillfredsställande är ni välkomna med en
felanmälan till HSB, så de kan se över detta.

Sleipnervägen 15, 136 42 Handen

Driftkontoret

Styrelsen

Nya öppettider
Driftkontoret har nya öppettider och bemannas
av HSB:
Tisdagar
Torsdagar

Underbara väder

07.00 – 08.00
17.00 – 18.00

Driftkontoret ligger till vänster om porten på
Oxens gata 236.

Brandbergens Låshörna

Nyfiken på styrelsen?
Styrelsen jobbar kontinuerligt för att vår förening
ska vara fortsatt attraktiv och prisvärd. Detta
arbete sköter vi på vår fritid under kvällar och
helger. Om ni försöker komma i kontakt med
styrelsen, så hoppas vi på er förståelse att det
ibland kan ta lite tid innan vi har möjlighet att
svara på e-mail eller ringa tillbaka när ni lämnat
meddelande på telefonsvararen.
Vill du hjälpa till med styrelsearbetet eller veta
mer? Kontakta oss på:

Nya öppettider
Till Brandbergens Låshörna vänder du dig när du
behöver nya nycklar eller taggar till garagens
passersystem. De finns på Träffgatan 1 i
Brandbergen och har öppet

 0736-22 36 63


info@soderby214.se

Mån-Tor

08.00 – 17.00

Nya rutiner nyhetsbrevet

Fre

08.00 – 15.00

Miljöbesparing

Årsstämma – endast medlemmar
Boka kalendern
Preliminärt datum för årsstämman är satt till den
23 maj 2019 kl 18.30. Observera att stämman
endast är för föreningens medlemmar. Kallelse
med ytterligare information kommer att skickas
ut i god tid innan stämman, men boka gärna in
datumet redan nu.

www.soderby214.se

För att spara lite på miljön så kommer vi
framöver ändra våra rutiner för detta nyhetsbrev.
Vi kommer i första hand lägga ut en kopia av
nyhetsbrevet på vår hemsida, där alla kan läsa
det.
Om du även framöver vill ha en papperskopia av
nyhetsbrevet, vänligen kontakta styrelsen och
informera om detta.
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