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Hej och välkommen till Söderby 2:14! 

 

Vi hoppas att du/ni kommer att trivas här. På vår hemsida – www.soderby214.se – hittar du all 

möjlig information som rör alla boende i området. På hemsidan finns även ansökan om ändring i 

lägenhet om du/ni planerar något sådant. Föreningen har sammanställt en informations-ABC där 

svaren på de flesta frågor finns.  

Det är mycket att tänka på när man flyttar. Tveka därför inte att kontakta vår förvaltare HSB om 

du/ni har frågor eller funderingar. De nås på telefon 010-442 11 00 eller e-mail till 

service.stockholm@hsb.se. Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen så är telefonnumret 

0736-22 36 63 eller e-mail till info@soderby214.se. 

Några praktiska detaljer som kan underlätta: 

 

- Saknar du/ni nycklar? Kontakta då Brandbergens Låshörna, de sköter vår nyckelservice. 

Du/ni når dem på 08-777 11 11 eller besök dem på Träffgatan 1 (Brandbergens 

industriområde). 

 

- Vid inflyttning kan tillfälligt parkeringstillstånd för att stå utanför porten erhållas. Kontakta 

styrelsen på 0736 – 22 36 63 eller info@soderby214.se. 

 

- Namnet på porttavlan och din ytterdörr kommer att ändras inom kort om det inte redan är 

ändrat. Kontakta HSB om inte rätt namn finns på dörren efter en vecka. Du/ni når dem på 

telefon 010-442 11 00 eller e-mail till service.stockholm@hsb.se. 

 

- Grovsoprummet är tyvärr stängt tills vidare p.g.a. mycket dyra extrakostnader då det 

slängts saker som inte får slängas där. Grovsopor måste köras iväg till SRV:s återvinnings-

station i Jordbro. 

 

- Telia är vår leverantör av TV och det ingår en digitalbox samt switch i varje lägenhet. 

Dessa ska vara kvarlämnade av den förra ägaren. Om inte så är den personen skyldig att 

införskaffa utrustningen åt dig/er.  

 

Än en gång varmt välkommen/välkomna till området!  

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 
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