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Hittar 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.  

// Styrelsen

 

Telia - nytt avtal 

Som tidigare informerats kommer vi få ett nytt 

avtal med Telia 2022. Ni som har bredbandsavtal 

med Telia behöver inte säga upp avtalet, det 

kommer att ske automatiskt. Faktura från Telia 

ska betalas, de har informerat om att de sedan gör 

en återbetalning för mellanskillnaden mellan 

avtalen. 

Övergången mellan avtalen sker den 24 januari.  

För att det ska fungera så bra som tekniken 

tillåter kommer vi att få ny utrustning (TV-box + 

router). Vi kommer att ha utlämning av den nya 

utrustningen till alla boenden. 

Utlämning av utrustningen, som alla måste 

hämta, kommer att ske på driftkontoret, dörren 

bredvid porten på Oxens gata 236 nedanstående 

tider 

Lördag 15/1 kl. 09.00–11.00 och 13.00–15.00 

Tisdag 18/1 kl. 17.00–19.00 

Torsdag 20/1 kl. 17.00–19.00 

Lördag 22/1 kl. 09.00–11.00 och 13.00–15.00.  

 

Du som boende är ansvarig att hämta utrust-

ningen någon av dessa dagar. Du ska stå som 

ägare för bostadsrätten eller om du har hyresrätt 

ska det vara du som står på kontraktet.  

Medtag legitimation. 
Har du hemtjänst eller godman kan de hämta ut 

med fullmakt. Inga andra undantag. Ej uthämtad 

utrustning kommer skickas tillbaka till Telia och 

sedan är det ditt ansvar i enlighet med stadgarna 

att se till så utrustningen finns vid försäljning 

eller vid flytt om du har hyresrätt. Du får då själv 

stå för kostnaderna. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skickar i samband med det här nyhetsbrevet ut 

en FAQ (fråga/svar). I den finner du info på flera 

vanliga frågor. Saknar du någon fråga får du 

kontakta styrelsen. 

Precis som alltid kommer nyhetsbrev men även 

FAQ finnas på hemsidan ifall det försvinner över 

jul. 

 

Julgåva 

Som tradition skänker vi en julgåva till 

välgörenhet i föreningens namn motsvarande 

100 kr per trappuppgång. 

Gåvobevis kommer sättas upp i trapphuset. 

I år väljer vi återigen Stadsmissionen för deras 

fantastiska arbete för att hjälpa utsatta grupper. 

 

Avslutningsvis/Tack för detta år! 

I ytterligare ett år har vi alla tillsammans gjort 

denna förening. Avslutningsvis vill vi i styrelsen 

därför passa på att tacka var och en av er för detta 

år. Låt oss även nästkommande år komma ihåg 

att vi är som bäst när vi tar hand om och hjälper 

varandra och behandlar varandra med respekt och 

hänsyn. 

 

Vi ser fram emot nästa år tillsammans och önskar 
till dess er alla en god jul/god helg och gott nytt 

år. Då nästa nyhetsbrev kommer ut först i vår 

passar vi även på att önska en härlig vår. 

 

 God jul & gott nytt år! 
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