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Sommaren 
Sommaren har varit lugn och vi har inte haft några stora incidenter. Städningen av trapphusen 
har gått bra och är nu avslutad. 
 
Status Energi/Vattenfall 
Styrelse och föreningsjurist ser just nu över offerten för bergvärme och laddstolpar från 
Vattenfall. Innan extra stämman kommer det finnas möjlighet att titta på och ställa frågor 
kring offerten. Vi återkommer med exakt datum längre fram.  
 
Fontänen 
Nu är vattenfontänen renoverad och fin igen. Fontänen tycker inte om att få sand och skräp i 
systemet. Kommer det sand i karen måste man stänga av cirkulationspumpen, ösa ur karen 
ned vid gallret och sedan våtdammsuga upp sanden. Det är bra om vi alla kan hjälpas åt att 
hålla vattenfontänen i fint skick och hålla sanden borta. Här kommer en kort historik kring 
fontänen: 
 
Fontänen formgavs och byggdes av skulptören Nigel Wells, Virbela Ateljé, Järna 1998/9 i 
samarbete med JM Bygg, när husen byggdes. Skålarna heter ´Stensund´ serie med Flowforms, 
socklar och karen. De är gjutna i en pigmenterad betong men är nu målad pga missfärgningar. 
Infosida om fontänen kommer också på hemsidan, där kan du läsa lite mer. 
 
Höstfesten går av stapeln den 1 september kl 17. Information och anmälan finns redan nu i 
entréerna. 
 
Porttelefon 
De telefonnr som ligger i våra porttelefoner kommer att raderas då det ligger många gamla 
och felaktiga nummer, och vi vill säkerställa att ingen som inte bor i porten kan öppna dörren. 
Tillsammans med detta Söderbergabladet har vi därför delat ut en lapp där du frivilligt kan 
ange nytt telefonnr, så lägger vi in det i porttelefonsystemet. Mer info finns på lappen. 
 
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 13 september och vi finns tillgängliga i 
styrelserummet mellan kl 19.30-20.00. Kom gärna dit om du har några frågor eller 
funderingar. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer i oktober. 
 
Hälsningar 
Charlotta Nyqvist 

                                                
Följ oss på Facebook så håller du enkelt koll på vad som händer i vår förening, sök på Brf Söderberga på 
Facebook 
 
 På vår hemsida gör du bland annat enkelt felanmälan till Fasteko, via ett webbformulär, om det är något som 
behöver åtgärdas. Titta in på http://soderberga.se/ 
 


