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TACK alla som gjorde gårdsfesten till en trevlig och rolig eftermiddag och kväll!  
 
OVK-besiktningen är färdig och gick bra. 
 
Gällande planteringarna så har vi fått både ris och ros. Ris bland annat till styrelsen för att 
vi varit dåliga på att informera. Vi tar självklart till oss detta och lovar bättring. Men jag vill 
samtidigt vädja till alla att tänka på hur vi tilltalar varandra, oavsett situation, vem man pratar 
med eller vart detta sker. Ett vänligt tilltal kommer man alltid längre med. 
 
Fontänen skall få en UVC-lampa som ta bort de alger som växer där. Installation görs under 
halvåret när fontänen är avstängd. Lampan avger ingen farlig strålning eller annat. 
 
Söndagen den 14 oktober är det höststädning – vi rensar och gör fint på våra gemensamma 
ytor. Denna gång kommer vi att röja extra runt bortre parkeringen. Mer information kommer i 
anslutning till städdagen. Boka in dagen i din kalender! 
 
Container på städdagarna kommer vi fortsätta med, men vi kompletterar dessutom med en 
container vid ytterligare 2 tillfällen per år. Mer information kommer. 
 
Status Energi/Vattenfall 
Offert från Vattenfall gås just nu igenom med vår jurist, vi hämtar in referenser från andra 
föreningar med liknande lösningar, samt gör beräkningar på huruvida offerten blir en bra 
lösning för föreningen, medlemmarna och miljön. Mer information kommer i oktober. 
 
Porttelefon 
Rensning i porttelefonsystemet är genomförd. Det går ännu bra att lämna in lappen (i 
styrelsens postfack i port 29) men gör det senast den 23 sept så läggs de nya uppgifterna in. 
 
Uthyrningsrummet har varit mycket populärt denna hösten så kom ihåg att boka i tid. 
 
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 11 oktober och vi finns tillgängliga i styrelserummet 
mellan kl 19.30-20.00. Kom och ställ dina frågor och dela med dig av dina tankar. 
 
Till sist en påminnelse, se till att dörrar till garage, cykelförråd och soprum stängs ordentligt. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer i oktober. 
 
Hälsningar 
Charlotta Nyqvist 

                                                
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. 
 
 På vår hemsida gör du bland annat enkelt felanmälan till Fasteko. Titta in på http://soderberga.se/ 
 


