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Status Projekt Energi  
Avtalet är påskrivet av alla parter, en preliminär tidplan är skickad från Vattenfall. Ansökan om 
borrtillstånd är gjord men det tar mellan 12-16 veckor innan beslutet kommer och det är först när det 
är godkänt som vi har en fastställd tidplan.  
Arbetet med att förbereda IMD är redan i gång. Laddstolpar är planerade runt vecka 19.  
Vi gör också en ansökan för solcellsbidrag, om det finns pengar kvar att söka. 
Abonnemangen håller på att flyttas (detta hanterar Vattenfall tillsammans med Ellevio). 
 
Årsstämma Kallelse kommer men vi påminner om att årsstämman PRELIMINÄRT blir 
torsdagen den 25 april. Det i sin tur innebär allt material skall delas ut till alla medlemmar senast den 
25 mars, och innan det skall motionerna gås igenom av styrelsen.  
SISTA DAGEN att skicka in motioner till årsstämman är onsdagen den 
20 februari. Skicka till styrelsemejlen (styrelsen@soderberga.se) 
 
 

      
 
Vårens städdag blir söndagen den 12 maj. Vi återkommer senare med kallelse och info.  
 
Vi lovade att det skulle finnas tillgång till en extra container mellan städdagarna. Så från lunch 
torsdagen den 7 mars till lunch fredagen den 8 mars kommer en container att stå på gården där man 
kan slänga sitt skräp. MEN INGA elartiklar, färg, oljor, lampor etc, får slängas där då dessa skall 
hanteras speciellt och måste lämnas in på en återvinningsstation. Återvinningsstationer finns i 
Bromma Linta Gårdsväg) och Lövsta (Lövstavägen). 
 

            
 
När stoppkranarna i trapphusen stängs av någon anledning, av lägenhetsinnehavare själv eller av 
hantverkare, ansvarar lägenhetsinnehavaren för att de också öppnas igen, annars blir det kallt i 
lägenheterna i trapphuset. 
 
Alla eventuella problem med tvättstugan rapporteras till styrelsemejlen: styrelsen@soderberga.se 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 14 mars. Kom till styrelserummet mellan kl 19.30-20.00 om du 
har frågor eller funderingar. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte i mars. 
 
Hälsningar 
 
Charlotta Nyqvist 

                                                
På vår hemsida gör du bland annat enkelt felanmälan till Fasteko, du hittar den på http://soderberga.se/ 
 
Följ oss på Facebook! Sök på Brf Söderberga och gå med i gruppen – där lägger vi ut kortare och snabb information om 
saker som händer mellan Söderbergabladen. 


