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Styrelsen fortsätter att arbeta med att hitta en annan leverantör av laddstolpar, brandbesiktning, 
planering inför höstens projekt och löpande styrelsearbete.  
 
Boka in lördagen den 27 augusti för höstfest! Blankett för anmälan kommer i 
allas brevlådor i början av augusti. 
 
Jourschema hittar du på de digitala informationstavlorna. Titta där så vet du vem i styrelsen 
du kontaktar under sommaren. Felanmälningar görs som vanligt direkt till Fasteko. 
 
Byte av entréarmaturer. Som ett led i att entréerna skall rustas upp så är entréarmaturerna nu 
utbytta. Vi återkommer med mer information och en tidplan för övrig renovering av entréerna 
efter sommaren. 
 
Från och med onsdag den 1 juni går det fint att använda bastun igen. 
 
Om lås och nycklar 
Behöver du beställa fler nycklar till din lägenhet eller till de gemensamma utrymmena? 
Låspunkten är vår leverantör av alla nycklar. Läs mer på hemsidan, under ”för boende” och sedan 
”nycklar och lås”. 
Boende i port 23 har nu tillgång till port 25 och 27, och boende i port 15 har tillgång till port 17. 
Läs på informationstavlorna hur ni uppdaterar era nycklar. 
 
Innergårdarna på Bromma Sjukhus skall åtgärdas. Kanonaden Entreprenad har uppdraget och 
de har varit i kontakt med styrelsen för att hitta bästa placeringen av den grävsug som behöver 
användas. Den kommer suga ut allt löst material/lösa massor och sedan spruta tillbaks nytt 
material/nya massor. Arbetet är planerat fördröjt och kommer nu att genomföras vecka 26-
28, vardagar kl 08-17. DOCK meddelar Kanonaden att de fått tag på arbetsmaskiner som är 
tystare så de hoppas omgivningen påverkas minimalt. 
Det kommer också, vid ett tillfälle under perioden, tas in en kranbil för att lyfta bort sten från 
innergårdarna. Området kommer att återställas av entreprenören efter avslutat arbete. 
 

 

 
 

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



 
 
En laddplats ute är trasig, och kommer att åtgärdas inom kort. Under tiden ber vi er, som nu 
måste dela på en laddplats, att ta hänsyn till era med-laddar-grannar, och flytta undan er bil när 
den är färdigladdad, så att alla får möjlighet att ladda sin bil. Vi uppdaterar er via skärmarna i 
entréerna när allt är löst. 
 
Planerar du att köpa en elbil? Tipsa styrelsen så vi kan planera vidare arbete med laddstolpar. 
 
Föreningen har skrivit nytt avtal med Telenor och Ownit från 1 juni 2022. Är du nöjd som 
det är idag behöver du inget göra. Du kan läsa mer detaljer i första maj-Söderbergabladet som du 
hittar på hemsidan. Har du inte sedan tidigare registrerat ett konto på Ownit, så gör det nu. Gå in 
på ownit.se, sök upp din adress (lägenhetsnr är 10 + det tresiffriga nr som står på din dörr). Du 
hittar mer information från Ownit på hemsida, under ”dokument” och ”välkommen till Ownit”. 
 
Portkoden byts nästa gång tisdagen den 20 sept 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 som hålls den 22 augusti kl 20. 
Medlemmar som vill prata med styrelsen är välkomna att mejla styrelsen@soderberga.se och ange 
sitt ärende så ser vi till att finnas på plats i styrelserummet innan mötet. 
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