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Information juni 
2021 

HÄNT I FÖRENINGEN 

ÅRSSTÄMMA 2021 

En lyckad årsstämma hölls den 28 april. Även 
denna gång genom postomröstning, på grund 
av det rådande läget. På plats var endast 
styrelsen och justerare för att räkna rösterna 
som lämnats innan stämman.  

Vi välkomnar Stig Sahlin som ordinarie ledamot 
i styrelsen och Sebastian Kanill som suppleant.  

Ove Mellström gick av som ordinarie till 
stämman med sitter kvar som suppleant istället.  

Vi tackar även Malin Welander för tiden som 
suppleant och även ansvarig för lokaluthyrning.  

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) 

”Fastighetsskötar-boden” bredvid carporten på 
gård 5, över vägen från föreningslokalen, har 
öppnats för insamling av återvinning. Här kan 
man lämna pappers-, plast- och 
metallförpackningar samt ljuskällor och 
batterier.  

Vi ber alla att hålla ordning i 
återvinningsrummet, endast slänga det som är 
anvisat och att trycka ihop förpackningarna så 
att så mycket som möjligt får plats.  

Mer information finns på föreningens hemsida 
https://sodrahaga.se/boende/sopor/fni.  

PÅGÅENDE 

FASADMÅLNING 

Målning av fasader på flerfamiljshusen är i gång 
igen. Arbetet har påbörjats på gård 2 och 
kommer fortsätta under sommaren med gård 3, 
förskolelokalen, och förhoppningsvis även gård 
4, om det hinns med, beroende på väder. 

LADDSTOPLAR 

Styrelsen tittar på möjligheten att installera ett 
antal laddstolpar för elbilar på föreningens 
parkering. Hur det kan komma att se ut eller 
fungera kvarstår att se men vi skulle gärna höra 
vilket intresse det finns för detta hos 
föreningens medlemmar, för att kunna bedöma 
vilken omfattning som skulle kunna vara rimlig.  

Hör av dig till styrelse@sodrahaga.se om du är 
intresserad och även om du har någon 
information kring detta.  

KOMMANDE 

Styrelsen planerar lite ströarbeten som 
medlemmar kan hjälpa till med. Det är målning 
av soprum, tvätt av carporttak mm.  

Mer information om när och hur det blir av 
kommer.  

ALLMÄNT 

BORTTAGNING HUNDRASTGÅRD 

På grund av klagomål från boende i föreningen 
kommer vi att stoppa användningen av 
inhägnaden mitt emot förskolelokalen som 
hundrastgård. Vi ber alla som rastar hundar där 
att respektera detta och att söka sig någon 
annanstans.   

TREVLIG 
MIDSOMMAR 

ÖNSKAR 
STYRELSEN 
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FÖRTROENDEVALDA  

Ledamöter 
Sebastian Wåtz - Ordförande  

Annika Jacobsson - Sekreterare 
Mats Andersson - Ekonomi 
Mikko Valojää - Fastighet 
Anton Edin - Ledamot 
Roger Nyström - Ledamot  

Stig Sahlin - Fastighet    

Suppleanter  

Ove Mellström 
 

Björn Lindau  
Sebastian Kanill  

Valberedning  

Håkan Säfström - Sammankallande   

Ingmarie Wiklander   

Internrevisor 
Kenneth Karlsson 

KONTAKT 

FELANMÄLAN 

Felanmälan hanteras av vår förvaltare, Fastio 
Bygg & Fastighetsförvaltning AB.  

Främst via formulär under Felanmälan på 
hemsidan. 

AVGIFTER 

Föreningen anlitar SBC – Sveriges 
Bostadsrättscentrum för ekonomisk förvaltning 
vilka man kan man vända sig med frågor 
angående avisering av avgifter: 
kundtjanst@sbc.se.   

Genom detta har alla även möjlighet att logga in 
på SBCs hemsida (www.sbc.se) för att se 
information om sin lägenhet, avier, m.m.  

 

LOKALUTHYRNING 

På grund av det rådande läget och senaste 
rekommendationerna från FHM kommer 
lokalbokningen att stoppas tillsvidare och 
återupptas då rekommendationerna ändras. 

 STYRELSE 

Styrelsen kan nås via  

- hemsidan: www.sodrahaga.se  
- mail till styrelse@sodrahaga.se 
- brevlådan utanför föreningslokalen 

Första söndagen i månaden kl. 15.00-15.30 
(dock inte i juli) är det också öppet hus där 
möjlighet finns att träffa styrelsen och ställa 
frågor.  

INFORMATION 

KÖKSFLÄKTAR 

Föreningen har avtal för den halvåriga servicen 
på ventilationsaggregaten. Utöver detta 
behöver även underhåll utföras utav de boende.  

Fettfiltret som sitter i spiskåpan ska rengöras 
med jämna mellanrum. Tillverkaren 
rekommenderar att detta görs varannan vecka 
vid normal matlagning. Filtret kan köras i 
diskmaskin. Även själva spiskåpan ska 
rengöras.  

Utförs inte underhållet kan detta orsaka skada 
på aggregatet. Vid fel orsakat av misskötsel 
debiteras de boende för reparationskostnader. 

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG 

Föreningen har inte något bostadsrättstillägg i 
vår försäkring. Det är därför viktigt att de 
boende tecknar detta i sin egen hemförsäkring 
för att denna ska täcks eventuella skador som 
skulle kunna uppkomma på fastigheten. 

SMS INFORMATION 

Önskar du som medlem får viktig information 
via SMS kan du maila ditt telefonnummer till 
styrelse@sodrahaga.se 

Mail: felanmalan@sodrahaga.se 
Telefon: Vaktmästare 08 – 27 72 22   

(Vardagar 7.00 – 17.00) 
JOUR: 0702 – 45 72 77 

Övrig tid vid akuta ärenden. 
Elavbrott, stopp i avlopp m.m. 
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