
 SÖDERBERGABLADET 
Mars 2022 

 
Ordinarie föreningsstämma 
När: Onsdagen den 27 april 2022, kl 18.00 
Vart: Beckombergaskolans matsal 
Läs igenom materialet som kommer att delats ut i allas brevlådor innan stämman. 
 

🌼 Boka in vårens städdag i kalendern. Vi ses på gården kl 10 söndagen den 8 maj 🌼 
 
Hissrenovering är färdig St Eriks hiss sköter från och med nu våra hissar och garageporten. 
 
En bit ovanför hissknappen, på entréplan, sitter en dosa med en lucka. Den aktiverar 
brandfunktionen, vilket betyder att hissen ställer sig med öppna dörrar på entréplan. Denna knapp 
får ENDAST används vid brand. Trycker man på knappen kan hissen inte användas igen förrän 
St Eriks hiss varit här och nollställt den. Missbruk beivras. 
 
Det finns två skyddsrum i vår fastighet. De ligger i källaren vid port 21. Besiktning av rummen 
är genomförd och vi väntar på ev åtgärder som behöver rättas till. 
Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och 
att det öppnas upp vid höjd beredskap, sedan har man 48 timmar på sig att iordningställa rummet. 
Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till 
att vattenkärl och toaletter kommer på plats. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, 
verktyg och instruktioner. Var och en bör följa läget på krisinformation.se eller på msb.se, där 
finns också information om övriga skyddsrum i närheten. 
 
Styrelsen har förhandlat ett nytt avtal för tv, vi kommer att fortsätta med Telenor som vi har 
idag. Mer information kommer när allt är klart.  
 
Det är nu fler ladd-/hybridbilar i föreningen än vad vi har laddstolpar. Ni som har bilar som 
behöver laddas får gärna turas om att ladda. Utomhus innebär det att de tre platser närmast huset 
är reserverade för bilar som laddar eller står i kö för att ladda. Hoppas ni kan hjälpa varandra med 
åtkomst till laddstolparna tills vidare. 
 
Sedan den 1 januari 2022 är det förbjudet att slänga en fimp, snus, tuggummi eller annat 
mindre skräp på marken. Fimpar är Sveriges överlägset vanligaste skräp. Eftersom fimparna 
oftast slängs på marken åker de lätt ned i dagvattenbrunnar och ut i havet. Fimparna innehåller 
plast och gifter, bland annat kadmium som finns i batterier, och riskerar att göra stor skada i 
naturen under en lång tid. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Du hittar mycket information på vår hemsida: http://soderberga.se/. Styrelsen når du på styrelsen@soderberga.se 

VÄND 



 
 
Föreningens facebook-grupp är avstängd tills vidare då vi inte har någon administratör. Är du 
intresserad, kontakta styrelsen. 
 
Portkoden byts nästa gång tisdagen den 31 maj 2022 kl 09. Vi informerar här i 
Söderbergabladet samt i informationsportalen.  
 
 
Kort praktisk info 

• Vår förening förvaltas av Fasteko. Felanmälningar görs via vår hemsida. 
• Styrelsen hanterar förfrågningar från medlemmar som ställts till styrelsen@soderberga.se 

på våra styrelsemöten.  
• Alla typer av frågor och förfrågningar som rör din bostad och som behöver någon form av 

godkännande eller tillstånd skickas via mejl till styrelsen@soderberga.se 
 
Nästa Söderbergabladet kommer efter nästa styrelsemöte i slutet av april. 
 
Hälsningar 
Charlotta 
 


