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Garaget är städat. Dock stod 4 bilar kvar samt olika varianter av tvåhjuliga fordon och hinkar. 
 
Vi har kvar Ownit ett år till. Under tiden utvärdera vi och tittar efter alternativa leverantörer. 
 
Följ oss på Facebook där lägger vi ut information om saker som händer i vår förening. Sök på Brf 
Söderberga och gå med i gruppen nu! 
 

Välkommen på informationsmöte  
Vi informerar om halvårsrapporten och så kommer vi att få svar på de frågor som ställts angående 
avtalen med Vattenfall. Styrelsen har också hämtat in offert från ytterligare ett företag och alla 
offerter kommer att sammanställas och presenteras på mötet. Röstning kommer sedan att ske under 
vecka 47, mer information om när och hur kommer på mötet. 
Vi ses i Beckombergaskolans matsal, torsdagen den 15 november kl 1830 och det är väldigt 
viktigt att alla bostadsrättsinnehavare kommer. Det kommer att vara mycket information och 
förslagen vi sedan skall rösta om kommer att påverka hela föreningen och vår ekonomi under en lång 
tid framöver.  

       
 
 
Vi vill uppmana alla att bara använda behöriga hantverkare. Vi har haft många incidenter den 
senare tiden som har resulterat i ökade försäkringskostnader för föreningen.  

        
 
Testet med ballofixerna i port i 31 pågår fortfarande.  
 
Har du glasat in din balkong? I så fall måste du skicka ritningarna till Mia på Fasteko så får hon 
inkludera dem i lägenhetsregistret på respektive lägenhet. Skicka in digitalt eller via post och båda 
adresserna till Fasteko hittar du på vår hemsida, http://soderberga.se/, flik Föreningen/Styrelsen 
 
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 6 december. Kom till styrelserummet mellan kl 19.30-20.00 
om du har några frågor. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer i december. 
 
Hälsningar 
 
Charlotta Nyqvist 

                                                
På vår hemsida gör du bland annat enkelt felanmälan till Fasteko. Titta in 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. 


