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Kallelse till årsstämma kommer lite längre fram. Vi planerar att hålla den efter påsk, 
PRELIMINÄRT den 25 april. Det innebär att allt material skall delas ut till alla medlemmar senast 
den 25 mars, och innan det skall motionerna gås igenom av styrelsen. Det i sin tur innebär, att 
motioner måste skickas in till styrelsemejlen (styrelsen@soderberga.se) senast 20 februari. 
 
Status Projekt Energi  
Vattenfallsavtalet är påskrivet, förutom solcellsdelen som är pausad på grund av det politiska läget. 
Bidraget sänks från 30 till 15% av investeringsbeloppet och det finns 450 MSEK i budget för 
2019/20 och kön för bidrag är 1 miljard. Just nu är det oklart om vi kommer få det bidrag som vi 
ansökt om. När vi fått mer information i frågan kommer vi att bjuda in till ett kort informationsmöte. 
Klimatklivet är dock godkänt för laddstolparna. 
 
 

     
 
Avgiften för garage- och ute p-plats kommer att justeras från och med april med 25 kr för uteplats 
och 50 kr garageplats. De har ju varit de samma under några år. Styrelsen har beslut att dessa avgifter 
framöver kommer att indexjusteras per år med 1,5% för uteplats respektive 2% för garageplats, på 
samma sätt som avgiften för tomträtten indexjusteras varje år. 
 

  Julgranar kommer att hämtas och fraktas bort även i år. Du måste då lämna din gran utanför 
tvättstugan senast onsdagen den 16 januari. 
 
Alla eventuella problem med tvättstugan rapporteras framöver till styrelsemejlen. 
 
Följ oss på Facebook. Sök på Brf Söderberga och gå med i gruppen så håller du enkelt koll på allt 
som händer i föreningen, du kan ha kontakt med dina grannar och får snabbare information om något 
av mer akut karaktär händer i föreningen. 
 
På vår hemsida hittar du en hel del information om allt från hur och vart du gör felanmälningar, 
vanliga frågor och svar på dessa, samt lite annan allmän information för oss alla som bor på gården. 
Du hittar också tidigare upplagor av Söderbergabladet, och så finns en del för mäklare om du går i 
flyttankar. Surfa in på http://soderberga.se/ och titta runt. 
 
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 7 februari. Kom till styrelserummet mellan kl 19.30-20.00 
om du har frågor eller funderingar. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer i februari. 
 
Hälsningar 
 
Charlotta Nyqvist 
 
                                                
 


