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Status Projekt Energi  
Arbetet med att förbereda IMD är i gång och bytet av de fysiska mätarna håller på att planeras. En 
vecka innan själva arbetet startar kommer ni att bli informerade. Bland annat kommer el stängs av 4-
5 timmar, för att installera IMD. För borransökan så är alla papper på plats och vi väntar på 
miljöförvaltningens handläggning. Laddstolpar är planerade runt vecka 19.  
 
ÅRSSTÄMMA: torsdagen den 25 april kl 1830, Lokal: Matsalen, Beckombergaskolan 
 
Föreningen har blivit medlem i kulturföreningen vilket bland annat innebär att alla medlemmar 
kommer att ha möjlighet att hyra ”gröna huset” på gården på gamla sjukhusområdet. Dock blir det 
möjligt först efter sommaren då kulturföreningen behövde ett tillstånd. Så vi återkommer. 
 
Vi påminner om att använda vår ordinarie leverantör, Fasteko för alla typer av fel. Felanmälan 
görs på hemsidan eller via telefon. Är det vattenläcka eller annat akut problem finns ett journummer 
att ringa. Även detta hittas på hemsidan eller nere i entrén. Vänder sig en bostadsrättsinnehavare till 
någon annan leverantör står man för den kostnaden själv. Vi uppmanar också alla att tänka på att 
vanligt hyfs och vett också gäller vid kontakter med våra leverantörer. 
 

      
 
Vem betalar för vad? I föreningens stadgar står det vilket ansvar vi som bostadsrättsinnehavare har 
för underhåll av våra lägenheter, och vilket ansvar föreningen tar. Kolla på hemsida soderberga.se/ 
under ”dokument”. Där ligger våra stadgar och där kan man läsa mer. Fasteko kan alltid hjälpa till, 
men i vissa fall står man alltså själv för kostnaden. 
 
Vårens städdag blir söndagen den 12 maj. Vi återkommer senare med kallelse och info.  
 
Alla eventuella problem med tvättstugan rapporteras till styrelsemejlen: styrelsen@soderberga.se 
 
Föreningen fyller 20 år och det skall vi fira med en fest. 
 

     
 
Så boka redan nu in den 24 augusti i din kalender.  
 
Nästa styrelsemöte: torsdagen den 11 april. Välkommen till styrelserummet med dina frågor eller 
funderingar mellan kl 19.30-20.00. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte i april. 
 
Hälsningar 
Charlotta Nyqvist 
                                                
På vår hemsida gör du bland annat enkelt felanmälan till Fasteko, du hittar den 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. 


