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Årsstämma  
Kallelse till stämman kommer, men då stadgarna säger att den skall hållas ”en gång per år före maj 
månads utgång” har vi sagt att vi preliminärt, i dessa tider av Corona, håller stämman torsdagen den 
28 maj kl 18 och att vi träffas ute på gården, för att så många som möjligt skall kunna vara med. 
Så får vi gör det bästa av situationen. 

Garaget maskinstädas onsdagen den 22 april kl 9-14, och då skall det vara tömt på allt. 🚙 
 
Och vårens städdag, söndagen den 26 april kl 10 genomför vi. Men en påminnelse till alla om att 
man deltar under eget ansvar, och har man sjukdomssymtom är man så klart inte med. Kan du inte 
just denna dag så finns möjlighet att hjälpa till på alternativ dag, kontakta Astrid Nordström. 
 

      
 
Nya detaljplanen  
På senaste styrelsemötet beslutades att de medlemmar som haft parkeringsplats längst skall få en 
plats på den parkeringen vi har kvar och att de som har dubbla platser kommer att bli av med dem när 
antalet p-platser minskar. Vi har redan nu påbörjat arbetet med att flytta berörda medlemmar. 
Omflyttning kommer att pågå löpande under en längre period och vi vill också poängtera att vi ännu 
en tid kommer att ha alla våra p-platser kvar. Så ha tålamod om ni upplever att omflyttningen står 
still, det gör det inte, vi lovar. 
 
Styrelsen håller sig också löpande uppdaterad kring hur planförslaget går och försöker hitta andra 
möjligheter för att ersätta våra förlorade parkeringsplatser.  
 

  Och till sist en tråkig påminnelse på förekommen anledning:  
 

vi uppför oss och kommunicerar vänligt med våra leverantörer! 
 
Vi tänker på att de har arbetstider på vardagar mellan kl 8-16. Hör man av sig på annan tid får man 
vänta på svar.  
 
 
Styrelsen har haft sitt första Skype-styrelsemöte i dessa tider av virus, och nästa möte är den 16 april. 
Nästa Söderbergabladet kommer efter det.  
 
Sköt om er och ta hand om varandra!  
 
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. 


