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🤩   STORT TACK TILL ALLA SOM HJÄLPTE TILL ATT GÖRA 

GÅRDSFESTEN OFÖRGLÖMLIG 🤩 
 
Status Projekt Energi  
Laddstolparna var populära och det är redan 3 medlemmar som har anmält sig till Incharge hos 
Vattenfall. KUL! Vi kommer redan nu att se över hur vi kan utöka antalet laddstolpar. Men skulle 
fler anmäla sig inom kort så kommer laddplatserna att organiseras som en pool som elbilarna måste 
dela på.    
Är du också intresserad av en laddplats? Läs mer på vår hemsida om hur det går till att anmäla sig. 

Behöver du fler nycklar eller ett nytt lås till lägenheten? Mejla då Tommy Berglind, 
tommy@berglinds.com, och skriv vad du behöver hjälp med samt ditt lägenhetsnummer. Numera är 
det Alviks lås som hjälper oss med nycklar och lås. Lägenhetsinnehavaren står själv för kostnaden.  
 

 Arbetet med ballofix och termostatbyten pågår för fullt i portarna 15-23. Avisering sker i 
respektive port och vi påminner om att de som inte lämnar sin nyckel till Tommy måste finnas 
tillgängliga i sin lägenhet under HELA veckan för att inte fördröja och fördyra jobbet. 
 
Senare kommer det genomföras injustering av värmesystemet, diverse undersökningsarbete samt 
montering av nya termostater. Via Fasteko Förvaltning kommer ni bli aviserade när och hur detta går 
till. Ni kommer alltså att behöva ge tillgång till lägenheterna minst en gång till. Arbetet kommer 
utföras av Bengt Dahlgren AB som projekterade VVS-systemet när huset byggdes. Fasteko 
projektleder och kommer också att informera er. Avisering om detta sker i portar, på hemsidan och i 
facebookgruppen. Vi tackar för er förståelse och tålamod.  
 

   Vår gemensamma trivsel är viktig och vi har ett gemensamt ansvar. På hemsidan hittar 
du våra trivselregler, och dessa gäller inte bara dig som bor här utan också dina gäster, inneboende 
och andrahandshyresgäster. Det är bland annat ditt ansvar som boende i föreningen att säkerställa att 
dina gäster INTE PARKERAR FRAMFÖR GRINDEN in till gården och därmed hindrar 
ambulans och brandkår från att komma fram. 
 
Gräsmattan vid lekplatsen har nu fått sätta sig och vi kommer att ta bort avspärrningen och 
kommer under september att snygga upp den andra gräsmattan, ta bort gammalt gräs, lägga på ny 
jord och så nytt gräs. Även gräsmattan på baksidan, mot sjukhuset kommer att iordningställas efter 
borrningen.  
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte som hålls den 19 september kl 20. 
  
/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. 


