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0Hittar du fel i din lägenhet, området, porten eller i våra garage vänligen kontakta vår förvaltare via webbformulär 
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 073-622 36 63. 
Lämna ett meddelande efter signalen, vi ringer ej upp om du inte talat in något. Finns även mycket information på vår hemsida 
http://soderby214.se/ som du kan hitta själv. 

// Styrelsen 

Årsmöte 
Årsmötet är planerat till 21 maj. Kallelse kommer 
att sättas upp i alla portar och på hemsidan i 
början av maj. Vi kommer att ha ett fysiskt möte i 
år så vi skickar inte ut några personliga kallelser 
så som vi gjorde förra året. Så håll koll i din port 
och på föreningens hemsida. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 
senast 4 april. Du kan skicka motioner via mejl 
eller lägga i brevlådan på Oxens gata 236. 

Valberedningen kommer också att sätta upp 
lappar så försök tänka redan nu på om du eller om 
du känner någon som skulle passa att vara med i 
styrelsen. 

Tvättstugan 
En påminnelse om att hålla rent och städa efter 
sig när man har använt tvättstugan. Plocka bort 
ludd och se till att alla ytor är rena. Det är vi alla 
tillsammans som bidrar till trivseln i vår förening. 
Tänk på att ta hänsyn till nästkommande person 
som ska använda tvättstugan.  

Tillstånd för uthyrning i andra hand 
Vi är positiva till andrahandsuthyrning och vi 
nekar sällan andrahandsuthyrning om 
medlemmen skickar in en ansökan i god tid. Det 
är dock viktigt att veta att man måste ansöka om 
tillstånd för att hyra ut i andra hand. Det blir 
annars en otillåten andrahandsuthyrning som kan 
leda till juridiska åtgärder. 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  
Obligatorisk ventilationskontroll ska enligt 
Boverkets krav göras regelbundet och den har nu 
genomförts. Vi fick ett antal nedslag som måste 
åtgärdas. Oavsett om du hade fel i din lägenhet 
eller inte så kommer de att behöva komma in igen 
någon gång under året för att kunna balansera 
flöden och göra så flödet är rätt i varje lägenhet. 

Vi och företaget kommer med mer information 
när vi vet mer. 

Håll portar och fönster stängda 
Det har tyvärr tidigare förekommit skadegörelse i 
en av våra tvättstugor. Det har minskat sedan vi 
gick ut med uppmaningen att det är viktigt att alla 
stänger fönster när man lämnar tvättstugan samt 
att alla stänger porten. 
Det är bra för trygghetens skull. 

Det är viktigt att vi alla gör vår del och hjälps åt 
för att göra vårt område trevligare och bättre. 

HSB expedition i Haninge 
Vill påminna att HSB:s expedition i Haninge är 
öppen för den som hellre träffar någon fysiskt i 
stället för att ringa eller mejla.  

HSB som är vår förvaltare har sin expedition i 
Haninge, så de som hellre vill träffa en person 
och förklara sina problem har möjlighet att ta sig 
dit. 

Adress: Sleipnervägen 115, Haninge 

Öppettider: 

Måndag-torsdag 09.00-11.30 och 13.00-15.00 
Fredag 09.00-12.30  

Drop in men om du vill boka besök:                 
010-442 15 31 

Nedskräpning i trapphus och på gården 
En påminnelse om att det inte är acceptabelt att 
skräpa ner och slänga grovsopor annat än i 
Jordbro eller på annan för grovsopor anvisad 
återvinningscentral. 

Vi skickar vidare kostnaderna när vi kan visa på 
vem som gjort det men i de allra flesta fall 
hamnar kostnaden på föreningen. En otroligt 
onödig kostnad. Då det är gratis för alla i 
kommunen att kasta sina sopor i Jordbro. 

ÅVC Jordbro, Rörvägen 23, Haninge 

Öppettider                                                         
Tis-tors 13.00-19.00 fre-sön 09.00-16.00 

Trevlig vår! 


