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Status Projekt Energi  
Måndag 27 maj började Vattenfall att etablera sig på gräsmattan mellan vår fastighet och Bromma 
sjukhus. Det kommer ej att vara möjligt att gå bakom huset under hela perioden. Arbetet kommer att 
pågå måndag-torsdag mellan kl 07-19 under fem veckor (dvs juni månad ut), buller och diesellukt 
kommer att störa under dessa timmar. 2 st borraggregat används för att snabba på borrningen. 
Containers och utrustning kommer att finnas bakom staket och en gång per dag kommer avfall att 
transporteras bort. Vattenfall kommer att informera löpande i entréerna och vi lägger också samma 
info i FB-gruppen och på hemsidan. Så håll utkik! 
Byte av värmepump i undercentral och montering av laddstolpar kommer också att göras.  
 
Den trasiga grovtvättmaskinen kommer inte att ersättas då den används för lite och det är inte 
ekonomiskt försvarbart att laga eller investera i en ny. 
 
Problemen med att tidningsutdelarna hade fel portkod skall nu vara utrett och löst.  
 
Fontänen är ett konstverk, ingen lekplats eller klätterställning. Det går bra att hämta vatten ur den 
om kärlen är rena, men kommer det t ex sand i systemet måste cirkulationspumpen stängas av, karen 
ösas ur och sanden sedan våtdammsuga upp. Det är bra om vi alla kan hjälpas åt att hålla fontänen 
hel och sanden borta. På hemsidan kan ni läsa mer om fontänen och dess historik.  
 
Byte av ballofixer och termostater genomförs i alla lägenheter med start redan i juni, se separat 
information från Fasteko i trapphus och brevlådor. Detta innebär att Fasteko och dess leverantörer 
kommer att behöva tillgång till lägenheterna flera gånger, men arbetet planeras för att minimera 
antalet. Allt skall vara färdigt och injusterat innan hösten och kylan kommer. 
 
GARAGET KOMMER ATT STÄDAS onsdagen den 5 juni mellan kl 9-14. Skräp tar var och en 
självklart med sig från garaget och under städningen skall garaget vara helt tomt. 
 

Vi påminner också om stoppskylten   när man kör ut från parkeringen. 
 
Det är ej ok att åka skateboard på vindarna på kvällen och överhuvudtaget inte alls i garaget. Vi 
uppmanar också till försiktighet på gården då många inte hinner flytta sig, oavsett om man står på 
skateboarden eller om man går. 
 
Uthyrningsrummet ansvarar numera Charlotte Hasselgren för. Hennes kontaktuppgifter finns på 
hemsidan och i alla entréer.  Rummet är uppfräschat med nya sängar, täcken och kuddar. 
 

20-årsfirande av föreningen sker den 24 augusti. Boka in i kalendern redan idag!  
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte som hålls i mitten av juni. 
 
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. 


