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Under sommaren har kärlen i sop- och återvinningsrummen anpassats så att de bättre fyller 
våra behov. Vi håller nu koll en tid och ser om vi behöver göra fler anpassningar. Sedan kommer 
sop- och återvinningsrummen att målas om och fräschas upp. 
 
På stämman beslutades att beställa containers till gården så medlemmarna kan slänga 
grovsopor, och t ex elskrot. Måndagen och tisdagen, 25 - 26 augusti, kommer det att finnas en 
container på gården. Nästa möjlighet att slänga grovsopor blir under städdagen. 
 
Boka in höstens städdag! Söndagen den 4 oktober kl 10 samlas vi på gården, och vi gör som 
i våras, man deltar under eget ansvar, och har man sjukdomssymtom är man så klart inte med. Kan 
du inte denna dag så finns möjlighet att hjälpa till på annat sätt, vi återkommer senare med mer 
information. 

🍂 🍂 
 
Sett något som är trasigt? Felanmälan av hissar och garageporten görs direkt till Kone. Fel i 
tvättstugan anmäls direkt till Norr-Väst Hushållsservice. Kontaktuppgifter finns i alla entréer. 
Övriga fel anmäls direkt till Fasteko via formuläret på vår hemsida, soderberga.se. Det går också 
att ringa 08-83 36 26 eller maila till info@fasteko.se.  
 
Hösten börjar närma sig och några kanske funderar på att glasa in sin balkong. På 
hemsidan soderberga.se finns information om hur man går till väga. 
 
Vill du ändra uteplatsen? Vissa medlemmar har tillgång till en uteplats i anslutning till sin 
lägenhet. Vill du ändra på den behöver du ansöka hos styrelsen och beskriva vad du vill göra. All 
mark utanför byggnaden är prickad och får enligt Stockholms stad inte bebyggas, men mindre 
ändringar kan tillåtas. För att få det klargjort behövs en bygglovsansökan. Läs mer på hemsidan 
under Frågor och svar. 
 

Senare i höst är det dags för halvårsmöte. 📝  Boka PRELIMINÄRT in onsdagen den 
11 november från kl 17.30. Det troliga är att det blir digitalt även denna gång. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte som hålls den 10 september kl 20.30. Så 
kl 20.00-20.30 finns en representant för styrelsen i styrelserummet om du har något du vill ta upp 
eller diskutera.  

 
Hälsningar 
Styrelsen via Charlotta Nyqvist 

 
 
Kolla in vår hemsida: http://soderberga.se/. Och följ oss på Facebook! Sök på Brf Söderberga och gå med i gruppen. 


