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Ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt bra och stabil och vi fortsätter för att bunkra inför framtida 
investeringar så inga extra amorteringar är planerade. Kostnaderna för fjärrvärmen har ökat jämfört 
med samma period förra året. Felsökning pågår men eventuellt kan det beror på den kalla 
sommaren. 

Emma och Tina fortsätter att undersöka olika alternativ för bergvärme, solceller och laddstolpar för 
elbilar. Det är en lång process som kommer ta tid, dels att undersöka marknaden efter det bästa 
alternativet för just vår förening och dels att det tar ca 6 månader från beslut till att allt är på plats. 

Gården och fastigheten 

Den 8/10 kl 10 ses vi på gården för att fixa i ordningen vår utomhusmiljö och gemensamma 
utrymmen inför vintern. Om vi alla hjälps åt går det fort. En kontainer kommer att beställas som 
vanligt och levereras några dagar innan. Inger skräp får slängs i kontainern innan städningen av 
gården är klar. Efter det kan privata grovsopor slängas om det finns plats, dock inte färg, kemikalier, 
bildäck eller elektronik. Skickar även med en påminnelse om att inga grovsopor får slängas i våra 
vanliga soprum. 

Bänk till gården är beställd och på gång. 

Besiktning och rensning av hängränor är beställd men kommer inte utföras förrän efter löven har 
fallit. 

Höstmötet

Den 9/10 kl 19 går halvårsmötet av stapeln i Beckombergaskolans matsal. I samband med 
halvårsmötet kommer en extrastämma hållas på grund av stadgeändringar. 

Gemenskap

Vår förening har en grupp på Facebook, sök på Brf Söderberga och ansök om att gå med. Enkelt 
sätt att få information om vad som händer i vår förening och kontakta grannarna på.

De ”nya” (uppdaterade) trivselreglerna kommer snart att förmedlas. Inga konstigheter men en 
påminnelse om hur det är att bo i bostadsrätt tillsammans med många andra. 

Efterlysning!

Om någon har lånat pärmen med instruktioner över fastighetens vattenavstängning som stått i 
bokhyllan utanför tvättstugan men glömt att ställa tillbaka den så är det dags att göra det. Den 
behöver finnas tillgänglig för alla. 

Vi ses på städdagen! Hälsningar styrelsen via Johanna Skoglund 


