Nyhetsbrev 20-03
Oktober 2020

Nu har vi kommit in i andra halvan av året och hösten är här. Vi hoppas på en bra avslutning av året.
Hittar du fel i din lägenhet, området, porten eller i våra garage vänligen kontakta vår förvaltare via webformulär
http://www.hsb.se/stockholm eller via telefon 010-442 11 00.
Behöver ni nå oss i styrelsen (med rena föreningsfrågor) så finns vi som vanligt på info@soderby214.se eller 073622 36 63 (väljer du att ringa så bör du svara på hemligt nummer för vi ringer upp från hemligt nummer).
// Styrelsen

Brf Söderby 2:14 på facebook

Vi har tidigare haft en offentlig sida som mest
visat att vi existerar. Nu har vi skapat en
gemensam grupp för boende i våra hus. Avsikten
med gruppen är att komma närmare sina grannar.
Den kommer att gå att hitta på facebook men det
kommer även finnas en länk på vår hemsida.
Kravet för medlemskap är bara att du bor i någon
av brf Söderbys hus. Det kommer därför vara en
fråga där du behöver uppge din adress.
Du finner gruppen genom att söka:
”Söderby 2:14” i sökfliken på facebook.

Brf Söderby 2:14 fyller 10 år

I år har vi varit en bostadsrättsförening i 10 år och
det vill vi gärna fira med alla er boende och våra
närmaste leverantörer. Vår tanke var att göra
detta i samband med vårt årsmöte men under
rådande tider så har vi beslutat att skjuta på
firandet till någon gång under våren 2021.
Parkeringsplatser och garage
Föreningens parkeringsplatser och garage har levt
en åsidosatt tillvaro ett bra tag. Men nu kommer
det bli bättre. De som tidigare stått i kö har fått
brev med frågan om de vill stå kvar i kön. Samt
En påminnelse har även skickats till de som inte
inkommit med svar.
Vi kommer även att städa och måla om linjer på
parkeringarna. Detta är planerat att ske 26–30
oktober (måndag–fredag). Mer information
kommer till dig som har en parkeringsplats.
Eftersom du under denna tid inte kan ha bilen på
parkeringen kommer vi visa alternativa platser.

Nedskräpning i vårt område är fortfarande
ett problem

Runt omkring på föreningens mark samt inne i
husen dumpas det ofta skräp. Grovsopor ska
INTE dumpas utanför våra gamla grovsoprum vid
garagen på Tvillingarnas gata och Oxens gata.
Även i källarplan i trapphusen och i källargångar
dumpas det mycket med gamla möbler, kartonger
och liknande. Gamla möbler, vitvaror och övriga
grovsopor måste var och en själv ordna så att det
transporteras till återvinningscentralen (Jordbro).
Det är gratis för kommuninvånare att slänga
material på återvinningscentralerna.
Det är väldigt kostsamt för föreningen att få bort
allt som dumpas i och omkring våra fastigheter.
De pengarna skulle kunna användas till annat
istället för att städa upp efter enskilda personer.
Det är dessutom brandfarligt material som slängs
och det i sin tur kan orsaka brand i våra garage
och fastigheter.

Covid19 och arbetsmiljön för de som
städar hos oss

HSB som sköter städningen hos oss och tömmer
våra papperskorgar utomhus har problem med att
skyddsutrustning slängs på marken eller i våra
offentliga soptunnor. Det vore bra om alla som
har hemtjänst eller får hjälp av anhöriga kunde
uppmana dem att slänga skyddsutrustningen i
sopnedkasten. Det skulle skydda från
smittspridning och höja arbetsmiljön för de som
jobbar med att göra vårt område rent och fint.

Trevlig Höst!
www.soderby214.se
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