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Vår första digitala stämman är genomförd. Visst är det trevligare att ses men ett 

STORT TACK 🌻 till alla som deltog och hade tålamod.  
Posten som suppleant i valberedningen är fortfarande vakant. Är du intresserad? Mejla 
valberedningen@soderberga.se 
 
Information om nya styrelsen och vem som ansvarar för vad samt våra kontaktuppgifter finns på 
anslagstavlorna i entréerna samt på hemsidan. 
 
Jourschema sätts upp i alla entréer, titta där så vet du vem i styrelsen du skall kontakta vid 
problem. Startar från midsommar till mitten av augusti. Felanmälningar görs som vanligt direkt till 
Fasteko. 
 
Styrelsen beslutade på senaste mötet att månadsavgiften sänks med 5% från oktober månad 
2020. 
 
Vi äger och bor tillsammans i vår förening!  
Det innebär att vi alla delar på ansvaret och hjälps åt att hålla ”sundhet, ordning och gott skick” 
och inte utsätter våra grannar för störningar eller försämrad bomiljö. Du ansvarar för dina gäster, 
inneboende och andrahandshyresgäster. 
 
Vi håller ordning omkring oss och visar varandra respekt. Vi kastar inte fimpar eller vattnar 
balkonglådorna så det rinner ner till grannen under. Vi städar tvättstugan efter oss. Vi tänker på 
volymen när vi spelar musik. Vi röker inte i våra gemensamma utrymmen. 
 
Grillning är tillåten ute på gården eller på baksidan av huset så länge platsen har plant och 
brandsäkert underlag, är långt ifrån barn och husväggar och så klart så länge det inte är 

eldningsförbud. 🔥  Att grilla är gott men rök och matos kan upplevas som störande.  

Och kom ihåg: Lämna aldrig grillen obevakad. 
 
 

När sop- och återvinningskärlen blir fulla  🚯  lämna ditt återvinningsmaterial på andra 
återvinningsställen, eller ta hem det till lägenheten och vänta till kärlen är tömda. 
 
 
    VÄND à 
 

                                                
 
Kolla in vår hemsida: http://soderberga.se/. Och följ oss på Facebook! Sök på Brf Söderberga och gå med i gruppen. 



Föräldrar ansvarar för sina barn så att de inte sparkar boll ⚽  mot väggen vid port 21 eller leker 
på annat sätt som kan skada vår gemensamma fastighet eller någon boende. Fontänen hålls fri från 
sand och skräp.  
 
Vi håller entrédörrar stängda och släpper inte in obehöriga. Uppmana dem som vill bli insläppta 
att kontakta personen de skall besöka istället. Skalskydd är inte är starkare än vad vi tillsammans 
gör det. 
 
Upplever du att en granne orsakar störningar eller andra problem? Prata med dem, i vänlig ton. 
Det gäller all typ av kommunikation med både grannar, styrelse och våra leverantörer. Om 
problem kvarstår: mejla styrelsen@soderberga.se.  
 
Gårdsfesten som vi brukar ha på hösten skjuts upp till nästa år på grund av pandemin. 
 

Vi har haft en fin start på juni, i alla fall om man gillar sol och värme ☀. Alla gör ju inte det 
och här kommer några tips till er och alla andra om hur man kan hålla sin lägenhet sval. 
 

• Dra ner persienner eller gardiner på dagtid för att stänga ute solens värme. 
• Vädra bara på kvällar och nätter, det vill säga när utomhustemperaturen är lägre än 

inomhus. Om möjligt ställ upp fönster och dörrar så att det blir korsdrag, det bidrar till att 
sänka temperaturen. 

• Stäng av värmekällor som till exempel datorer, TV och andra elektriska apparater. 
• Använd en fläkt för att få luften att cirkulera och därmed kyla. 

 
 

Styrelsen önskar alla en 
underbar sommar!  

 
och vi fortsätter att ta hand om varandra 

 
 
Nästa Söderbergabladet kommer i augusti.  

 
Hälsningar 
Charlotta Nyqvist 


