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TACK  till alla som deltog på städdagen. Containern blev fylld. Vi kommer att ordna 
containers vid ytterligare 2 tillfällen per år, utöver städdagarna. Mer information kommer. 
 
Garagestädning fred 26 okt – Garaget skall vara tömt på ALLT mellan kl 0830-1400. 
 
Beskärning av våra träd görs senare under hösten, bl a för de växer in på balkonger och fasad. 
 
Skräpkorgarna på gården och vid p-platsen är avsedda är till för småskräp, inte för hushållssopor. 
 
Vid fel är det viktigt att ALLA som är drabbade gör en felanmälan direkt till Fasteko (inte till 
styrelsen eller i facebook-gruppen). När fler felanmälningar inkommer får Fasteko en indikation på 
hur stort problemet är. Du hittar länken på vår hemsida soderberga.se. 
 
Det är svårt att stänga av vattnet i lägenheten, ballofixerna bråkar. Vi kommer nu att göra ett test och 
byta ballofixerna i port i 31. Faller det ut väl kommer vi att gå vidare och byta i alla lägenheter. 
 
Kallelse till halvårsmöte kommer inom kort. 
 
Energi/Vattenfall – och hur vi blir en miljövänligare brf 
Uppdaterat avtal läses just nu av styrelsen. När det är klart blir gången i korthet så här:  

• avtalet delas ut i alla medlemmars brevlådor 
• medlemmarna läser och inkommer med frågor till styrelsen inom en vecka 
• frågorna besvaras sedan på informationsmöte som hålls sista halvan november 
• en vecka efter infomötet skall vi röst om avtalet 

 
Avtalet med Vattenfall kommer ge en viss kostnadsbesparing, olika beroende på vilken elförbrukning 
du har. Vi behöver därför hjälp med förbrukning och kostnad, både från Ellevio och 
Vattenfall/elleverantör så har vi lite olika underlag att räkna på. Kontakta Jonny Kis. 
 
Vi manar till försiktighet, när du kör ur garaget och påminner också om stoppskylten som finns vid 
utfarten från p-platserna närmast huset. På båda ställen skall ju också gång- och cykelbanan passeras. 
 
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 8 november och vi finns tillgängliga i styrelserummet mellan 
kl 19.30-20.00. Kom och ställ dina frågor och dela med dig av dina tankar. 
 
Nästa Söderbergabladet kommer i november. 
 
Hälsningar 
 
Charlotta Nyqvist 
                                                
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. 
 
 På vår hemsida gör du bland annat enkelt felanmälan till Fasteko. Titta in på http://soderberga.se/ 
 


