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För att få koll på värmen kommer Vattenfall under sista halvan av februari att montera 
temperatursensorer i några lägenheter. De skulle vilja ha sensorer fördelade runt om i hela 
fastigheten, så de kan få en bra bild över temperaturen i fastigheten som helhet. Är du intresserad av 
att eventuellt få en sådan sensor installerad i din lägenhet? Skicka ett mejl till styrelsemejlen senast 
den 9 februari och lämnat ditt namn på lägenhetsnummer. 
 
Valberedningen vill komma i kontakt med dig som är intresserade av att jobba i valberedningen 
efter kommande årsstämma. Ta kontakt med Robert Kelava eller Bengt Sjöholm genom att mejla 
valberedningen@soderberga.se 
 
Tråkigt nog har vi haft inbrott. Vi vill därför påminna om att skalskydd inte är starkare än vad vi 
tillsammans gör det. Vi behöver alla hjälpas åt att se till att entré-, källar- och garagedörrar stängs 
ordentligt. Inte ställa upp dörrar i onödan och inte lämna ut portkoden till obehöriga. Det är viktigt att 
inte heller släppa in obehöriga i trapphusen. Uppmana de som vill bli insläppta att kontakta personen 
de skall besöka istället. Och så kan vi väl hålla ögonen öppna om det verkar vara obehöriga på gården 
som beter sig konstigt. Ring 112 om du ser ett pågående brott, agera inte själv! 
 
Information om att arrendet till delar vår parkering sagts upp har informerats om i separat 
informationsblad som delats ut i allas brevlådor. 
 
Vi påminner om att använda vår ordinarie leverantör, Fasteko för alla typer av fel. Felanmälan 
görs på hemsidan eller via telefon. Gäller det en vattenläcka eller annat akut problem finns ett 
journummer att ringa. Även detta hittas på hemsidan eller nere på anslagstavlan i entrén. Vänder sig 
en bostadsrättsinnehavare till någon annan leverantör står man för den kostnaden själv. 
 

      
 
Vem betalar egentligen för vad i en bostadsrättsförening? Ja det kan ju vara lite klurigt, men 
grunden är att vi själva ansvarar för att allt som hör till lägenheten och tillhörande utrymmen hålls i 
gott skick. Det gäller alltså även mark, balkong eller terrass samt förråd. 
 
I föreningens stadgar står det vilket ansvar vi som bostadsrättsinnehavare har för underhållet av våra 
lägenheter, och vilket ansvar föreningen tar. Kolla på hemsida soderberga.se/ under ”dokument”, där 
hittar du våra stadgar och under 24 § Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Fasteko 
kan alltid hjälpa till, men i vissa fall står man alltså själv för kostnaden. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte som hålls den 13 februari. 
 
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. 


