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VI HAR FÅTT SÅ MYCKET FIN FEEDBACK EFTER FESTEN  

- TACK ALLA! 🤩  
 
Status Projekt Energi  
Alla fyra laddplatser för elbilar är nu uthyrda och vi kommer att se över hur vi kan öka antalet. Är det 
någon som planerar att köpa en elbil inom kort – kontakta styrelsen snarast – så får vi hittar en 
lösning. Under en period kan det bli aktuellt med en pool som elbilarna måste dela på.  
 

När du säljer din lägenhet måste du också säga upp din parkerings- eller garageplats  
Uppsägningstiden är 1 månad, vilket betyder att man betalar för den månad man gör sin uppsägning i 
samt efterkommande månad. 
 
Som många av er säkert redan konstaterat faktureras numera nät- och elkostnaden på 
månadsavin. Priset är 1,6 kr/kWh + IMD (Individuell Mätnings Debitering) vilken är 58 kr. Detta 
ersätter era tidigare fakturor för nät och el. Efter årsskiftet kommer ersättningen att ses över och 
utvärderas för eventuell justering. 
 
Vi vill förtydliga att ersättning för eventuella skador i förråd, lägenhet eller annat som är privat så 
gäller din egen hemförsäkring. Föreningen ersätter inte din självrisk om det inte är föreningen som 
har orsakat skadan. Har någon av våra leverantörer som orsakat skadan måste medlemmen själv ställa 
krav på ersättning direkt till leverantören. 

Höstens städdag blir söndagen den 13 oktober kl 10       
Tillsammans rensar vi och gör fint på våra gemensamma ytor för att hålla nere våra kostnader och 
därmed även våra hyror. Städningen avslutas med korvgrillning. VIKTIGT ATT ALLA märker upp 
sina saker som står i cykel- och barnvagnsrummen med namn och lägenhetsnummer.  
 
Gräsmattan vid lekplatsen har nu fått sätta sig och nu snyggas den andra gräsmattan till. Gammalt 
gräs är borttaget, ny jord pålagd och nytt gräns sått. Även gräsmattan på baksidan, mot sjukhuset 
kommer att återställas efter borrningen.  
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte som hålls den 24 oktober kl 20. 
  
 
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. 


