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Vårens städdag är genomförd TACK

ALLA 💐 som var med och

bidrog, både fysiskt under dagen eller vid annat tillfälle, och till er som hejade på
från karantän.
Årsstämman hålls torsdagen den 28 maj kl 18, digitalt via Teams. Kallelse och information om
detta är utdelad i era brevlådor. Vi påminner om att man måste anmäla sig genom att mejla namn,
lägenhetsnr och mejladress till styrelsen@soderberga.se
För er som har frågor kring det digitala mötet kommer vi att finnas i styrelserummet:
Måndagen den 25 maj kl 12.30-13.30 och kl 17-18
Tisdagen den 26 maj kl 11.30-12.30 och kl 17-18
Det också kommer att vara möjligt att poströsta. Information och röstlapp kommer i era brevlådor.
Då stämman hålls digitalt det bli utmanande att räkna rösterna. Det är ju stämman som väljer
rösträknare men det skulle underlätta om personen satt tillsammans med stämmans ordförande och
vår kassör i styrelserummet. Någon som inte ingår i en riskgrupp och är frisk. Intresserad? Mejla:
styrelsen@soderberga.se

Vår boendemiljö är under upprustning

🏡. Fontänen är lagad och på plats igen.

Markarbeten görs på ytan som påverkades av bergvärmeborrningarna. Marken kommer att jämnas
ut, brunnar och avrinningsplatser justeras och gångvägen kommer att få en lämpligt
gångvägsbredd. Hässelby Trädgård gör sedan fint genom att fixa iordning gångväg, kanter och så
gräs.
En bom kommer att sättas upp för att undvika att fordon kör in på baksidan
borrhål. Leveranser till och från fastigheten sker via gården.

✋ och förstör vår

VÄND ->
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

Till boendemiljön hör också sopor och återvinning. Under pandemin är vi nu många fler som är
hemma på dagarna, vilket gör att det har blir mycket sopor. När kärlen fylls på för mycket (locket
måste gå att stänga) så hämtas soporna inte av entreprenören. Så snälla ni

🙏 stäng alltid

locken till alla kärl i soprummen och fyll inte på med mer än att det går att stänga.
Jag vill också passa på att förtydliga att när det gäller återvinning så är det INTE föreningens
skyldighet att erbjuda utrymmen för källsortering, till exempel för papper, plast och glas.
Skyldigheten gäller endast hushållssopor. När du som medlem ser att det är fullt får du lämna ditt
återvinningsmaterial på andra återvinningsställen, eller ta hem det till lägenheten igen och vänta
till kärlen är tömda. Vi äger föreningen tillsammans och delar därför också ansvaret för bland
annat vår gemensamma boendemiljö och vi måste hjälpas åt att hålla ordning. Är det någon som
behöver mer information om återvinning, kontakta styrelsens representant.
Men vi vill vara en miljövänlig förening och erbjuda sortering i så stor utsträckning som möjligt,
och vi ser nu därför över avtalen och schemat för tömningen av återvinningen.

Ny lag kommer från 1 januari 2021 angående hushållsnära återvinning.

♻

De felaktiga boytorna som funnits i Lantmäteriets offentliga lägenhetsregister är snart
justerade. Tyvärr gjorde kommunen lite fel. Detta är nu tillrättat och Skatteverket håller på att göra
sina justeringar. Det innebär att några av er (igen) kan komma att få brev från Skatteverket om att
ert lägenhetsnummer ändrats, men denna gång skall du ha fått korrekt lägenhetsnr. Ett par av er
har faktiskt fel lägenhetsnr registrerade hos Skatteverket, så dessa kommer nu att ändras till det
korrekta numret. Lite rörigt men du räknar ut vilket nummer din lägenhet har enligt
Skatteverket. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet
sätts till 10. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. De två sista siffrorna anger
bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer till ett våningsplan, till exempel 11,
börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster och fortsätter sedan medsols.
Nästa Söderbergabladet kommer i juni.

Ta hand om varandra!
Charlotta Nyqvist

