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TACK ALLA NI SOM HJÄLPTE TILL OCH STÄDADE 

GÅRD OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN  
 
OCH TACK för snabbt agerande trots kort varsel vid garagestädningen. Avtalet med Coreclean är 
nu signat och det blir bättre framförhållning till kommande garagestädningar. 
 
Det är härligt när vi ställer upp och är hjälpsamma, men tyvärr kommer här också några tråkiga 
pekpinnar och påminnelser: 
 
Papperskorgarna på gården är till för just papper och annat små-skärp. De är INTE soptunnor, och 
alltså inte för de som inte orkar slänga sina sopor där de skall slängas – i respektive soprum. Fåglar 
och djur dras till det som ligger i papperskorgarna och vi får matrester och annat på gården. Inte 

speciellt trevligt.  Det är heller inte särskilt trevligt med ostädade gemensamma 
utrymmen så som bastu och tvättstugor. Du som använt våra gemensamma utrymmen städar så 
nästa medlem inte behöver börja med det. Släng heller inte fimpar utanför entrén, eller stå i när 
anslutning till fastigheten och rök. Det drar in rök i de tilluftsventiler som sitter under alla fönster.  
 
Status Projekt Energi  
Projektet är i sitt slutskede och det skall genomföras ett sista överlämningsmöte samt utbildning för 
alla berörda parter. 
 
Halvårsmöte – onsdagen den 27 november 
Välkommen till föreningens halvårsmöte. Det är problem redovisningsverktyget, Fortnox, så vi har 
ännu ingen rapport men hoppas felsökning och lösning är färdigt till mötet. Vi bjuder också in Peo 
och Mia från Fasteko.  
Det har varit många aktiviteter att hantera och nycklar att lämna ifrån sig vid flera tillfällen så 
styrelsen tänkte bjuda alla medlemmar på tårta som en liten kompensation och tack för allas tålamod. 
Tårta och saft (inget kaffe/te) serveras från kl 1830, mötet startar kl 19. Lokal meddelas senare. 
 
Numera faktureras nät- och elkostnaden på månadsavgiften. Detta ersätter era tidigare fakturor för 
nät och el. Varje månad kommer IMD (Individuell Mätnings Debitering) att finnas med på avin, IMD 
är på 58 kr. Elförbrukningen aviseras en gång per kvartal, nästa gång blir i januari.  
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte som hålls den 21 november kl 20. 
 
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. 


