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Styrelsen arbetar nu med att skriva avtal med en ny leverantör till våra laddstolpar, de har en 
enklare hantering och snabbare service. Vi gör en brandbesiktning/genomgång av föreningen och i 
samband med detta kommer vi att inventera vilka lägenheter som har brandvarnare. En förfrågan 
delas ut till er alla med detta Söderbergabladet, fyll i och lämna i styrelsens brevlåda senast den 30 
september. Vi planerar också höstens projekt och löpande styrelsearbete.  
 
HAR DU ANMÄLT DIG TILL GÅRDSFESTEN? Då påminner vi om att alla tar med: 
 

• tallrik 
• bestick 
• glas 
• och egen dryck till de vuxna 

 
Aktiviteter för dagen är: 
Kl 15.00 Femkamp, fiskdamm, korvgrillning och glass för alla barn 
Kl 17.00 Tipspromenad för alla åldrar 
Kl 19.00 Samkväm och mat. Senare blir det musikquiz, dans och disco. 
Kvällen avslutas vid 22-tiden 
 
När många fått extra höga kostnader för el kan vi glädja oss åt att föreningen har samma låga 
elkostnad som vi haft sedan vi fick bergvärmen och vi behåller priset fram till sista december 
2024. 
 
Fasadpartierna på våra portar renoveras Den 15 augusti började företaget Entredo AB att 
renovera fasadpartierna på våra portar. Arbetet beräknas hålla på ca 3 veckor.  
De kommer att arbeta med att bland annat slipa och lacka portarna och arbetet sker parallellt med 
samtliga portar. Det kommer periodvis att leda till störande ljud. Vi be om förståelse och 
uppmanar också till att alla iaktta försiktighet när ni passerar in och ut genom portarna under 
perioden. 
 
🍂🍃 Höstens gårdsstädning blir söndagen den 2 oktober 🍃🍂. Vi samlas på gården kl 10 
och gör gården och omgivningarna höstrena.  
 
Boka in, preliminärt datum för informationsdag, torsdagen den 27 oktober. Vi återkommer 
med plats och mer information lite längre fram. 
 
Våra trapphus och entréer har tidigare i augusti också fått en rejäl städning av Humlegården 
som också sköter vår veckostädning. De har polerat alla golv, tvättat fönster, och rengjort lister, 
lampor och ledstänger. 
 
 

 
 

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



 
 
 
Portkoden byts tisdagen den 20 sept kl 09. Vi informerar i Söderbergabladet som delas ut i allas 
brevlådor 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 13 september 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. 
 
 
Hälsningar 
Charlotta 
 


