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PÅMINNELSE: ÅRSSTÄMMA, 25 APRIL KL 1830  
i Beckombergaskolans matsal 

 
Status Projekt Energi  
Arbetet med att förbereda IMD pågår och bytet av de fysiska mätarna planeras. En vecka innan 
arbetet drar igång kommer ni att få information. Bland annat kommer el stängs av 4-5 timmar. För 
borransökan är alla papper på plats och vi väntar fortfarande på miljöförvaltningens handläggning. 
Installation av laddstolparna är något försenat, men blir av innan utgången av juli. 
 
Våren är på ingång och vi kommer att snygga upp gräsmattorna, ta bort gammalt gräs, lägga på ny 
jord och så nytt gräs samt fortsätta planteringen av blommor och buskar. Dessutom behöver de 30 
nävor som planterades i höstas mellan post 29 och 31, men som nu försvunnit, att ersättas. Nysått 
gräs och nya små plantor är känsliga så undvik att gå på dem. Vi gör en sida/gräsmatta i taget så finns 
det plats att grilla och njuta av våren på den andra delen. 
 

       
 
Vi träffas alla medlemmar och gör gården vårfin söndagen den 12 maj. Mer information kommer 
lite längre fram. I samband med städdagen kommer också uthyrningsrummet att få nya sängar och 
sängkläder. 
 
Blomlådor på balkongerna måste, av säkerhetsskäl, hänga på insidan av balkongen. 
 
Vi påminner om att inte fylla återvinningskärlen över kanten på kärlet, eller lägga saker på golven 
i soprummen. Då hämtas sopor och återvinningsmaterialet inte alls och det blir snabbt ganska 
otrevligt att gå in i sop- och återvinningsrum. 
 
GARAGET KOMMER ATT STÄDAS onsdagen den 5 juni mellan kl 9-14. Skräp tar var och en 
självklart med sig från garaget och under städningen skall garaget vara helt tomt. 

   
  
Alla eventuella problem med tvättstugan rapporteras till styrelsemejlen: styrelsen@soderberga.se 
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte i maj. 
 
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. 


