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Status Projekt Energi Röstningen är genomförda och resultatet utföll enligt följande: 
Ja-röster: 61, Nej-röster: 6. Närvarande vid rösträkningen var, från styrelsen: Astrid, Per, Tina och 
Tommy. Räkningen kontrollerades av Björn Karlström port 17. 
Klimatklivet är godkänt, och processen är alltså nu igång. Det är 10 hål som skall borras. Borrning 
sker under 3 veckor, 4 dagar per vecka, kl 7-19, men vi har ingen tidplan förrän borrtillstånd är klart. 
Om du har ett fast elavtal nu så löser Vattenfall ut dig, utan kostnad, och de sköter också själva 
övergången. Men vi får återkomma mer utförligt kring projektet och övrigt när tidplanen är på plats.  
 
Status ventilbyte Det blev en succé i port 31 och nu inväntar vi offert för resterande portar. Det är 
viktigt att serviceluckorna, som finns både i badrummet och under diskbänken, är lättillgänglig. Inget 
får var monterat framför, varken under arbetet eller annars. Ventilerna måste alltid vara lätt nåbara 
om vattnet behöver stängas av snabbt. Lägenhetsinnehavaren står för kostnaden av nedmontering av 
eventuella handfatsmöbler eller liknande. 
 
Påminner om att släcka levande ljus när man lämnar rummet. Och på tal om brandrisk så 
påminner vi också om att trapphusen måste hållas fria från saker. Cyklar, dörrmattor, 
barnvagnar, kick-boards, sophinkar och återvinningskärl måste tas bort då dessa kan sprida ev brand 
mellan lägenheterna. Och är olyckan framme måste räddningspersonal kunna ta sig fram obehindrat. 
 
Föreningen nu ansluten till nollzon efter förslag från medlem. Nollzon en ideell förening som vill 
bidra till en tystare och renare närmiljö. Det innebär att när vi nu beställer taxi ges elbilstaxi förtur, 
men om elbil ej finns tillgänglig, skickas en vanlig taxi. Läs mer på nollzon.se. 
 
På städdagen i höstas blev containern fylld. Vi kommer att ordna containers vid ytterligare 2 
tillfällen per år, utöver städdagarna. Mer information kommer. Stockholm Vatten erbjuder också en 
mobil återvinningsstation. Denna finns på Jämtlandsgatan/Håsjögränd kl 20.00-20.45 på följande 
dagar: 16 januari, 18 april, 16 augusti, 30 oktober. Du kan fixa sms-påminnelse samt hitta info om 
vad de tar emot på stockholmvattenochavfall.se/mobila. 
 
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 9 januari. Kom till styrelserummet mellan kl 19.30-20.00 om 
du har frågor eller funderingar. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer i januari. 
 
 

Styrelsen önskar er alla en fin jul och nyår 
 

           
 

                                                
På vår hemsida gör du bland annat enkelt felanmälan till Fasteko. Titta in 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. 


