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Tack alla som kom på halvårsmötet! 
 
Projekt Energi är nu avslutat och all dokumentation överlämnad till styrelsen. Injusteringsperioden 
är ungefär 6 månader, vilket betyder att under den tiden kan det vara vissa värmeproblem. Eventuella 
felanmälningar sker fortsatt till Fasteko. Vattenfall kommer också att montera temperaturmätare i 
utvalda lägenheter i olika delar av föreningen för att bättre kunna justera värmen i hela huset. Vi 
kommer att ta kontakt med berörda lägenhetsinnehavare kring detta. 
Vi väntar också fortfarande på solcellsstödet. 
Om du planerar att skaffa elbil, ta gärna kontakt med styrelsen så vi vet om vi ska påbörja att 
skaffa flera platser. 
 
Fasteko ronderar föreningen på måndagar, felanmäl via hemsidan eller telefon till Fasteko om det 
är något de skall titta på. Tycker man det är för varmt eller kallt i lägenheten så kommer de och mäter 
och gör en utvärdering för hela föreningen gällande temperaturen. 
 
Nya avgifter på parkering för 2020 gällande garaget blir 663 kr och uteplats blir 380 kr. 
 
Från 2023 kommer det vara obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad. Nästan 40% av 
det som hamnar i soppåsen är matavfall. Dessutom slängs var femte matkasse. Vi kommer under 
2020 att göra en undersökning om hur många hushåll som redan nu vill börja sortera sitt matavfall. 
Vi återkommer med undersökning och mer information. 
 
Behöver du fler nycklar till din lägenhet? Eller behöver kanske hela låset bytas ut? Då skall du 
kontakta ansvarig i styrelsen, lämna ditt namn, lägenhetsnummer samt vad det är för nyckel du vill 
beställa. Sedan beställer du själv din nyckel hos Alviks Lås. Nya nycklar och lås bekostas av 
lägenhetsinnehavaren själv. Läs mer på vår hemsida under fliken för boende. 
 
Vi har tidigare i Söderbergabladet informerat om att vi är medlemmar i Beckomberga kulturförening. 
Denna förening är nu nedlagd då ”det gröna huset” har fått en ny fastighetsägare. 
 
Då nästa Söderbergabladet kommer först i slutet av januari vill vi bara hälsa att vi kommer att fixa 
bortforsling av julgranar. Vi informerar mer i entréerna efter jul. 
 
Inför jul och nyår får vi gärna hjälpa varandra i föreningen med parkering för gästar så alla får en 
trevlig jul/ ledighet, och samtidigt en vänlig påminnelse: 

Kom ihåg att släcka alla levande ljus  
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte som hålls den 16 januari 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. 


