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Information 
januari 2022 

HÄNT I FÖRENINGEN 

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.  

I soprummet vid Engelbrektsvägen 159, intill 
parkeringsautomaten, kan man nu också 
slänga färgat och ofärgat glas. 

Vi ber alla att hålla ordning i 
återvinningsrummen, 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.  

BYTE AV LÅSCYLINDRAR 

Samtliga låscylindrar till föreningens 
gemensamma ytor, såsom flerfamiljshus och 
soprum, har blivit utbytta. Detta kan innebära att 
nycklar som är slitna slutar att fungera. Om det 
händer så kan man beställa en ny nyckel hos 
Vallentuna lås nere i centrum. Legitimation 
behövs för det.  

OBS! Kopiera inte en gammal nyckel då 
eventuella fel kommer överföras till den nya.  

PÅGÅENDE 

FASADMÅLNING 

Målning av fasader på flerfamiljshusen har 
pågått under sommaren och hösten. Det 
återstår dock två hus på gård 4 samt 
föreningslokalen vilket kommer att fortsättas 
med så snart det är möjligt under våren.  

LADDSTOPLAR 

Styrelsen tittar på möjligheten att installera 
laddstolpar för elbilar på föreningens 
parkeringar. Många medlemmar har efterfrågat 
detta och behovet kommer troligen bara bli 
större med tiden. 

Då detta innebär en större investering kommer 
styrelsen lägga fram förslag för föreningen att 
besluta om. Förhoppningsvis till kommande 
årsstämma. 

KOMMANDE 

ÅRSSTÄMMA 2022 

Årets stämma är preliminärt planerad till den 
27:e april. Kallelse kommer senare.  

Styrelsen har beslutat sätta motionsstopp till 
den 28 februari. Vänligen lämna in eventuella 
motioner innan dess för att de ska behandlas på 
kommande stämma. 

ALLMÄNT 

PARKERINGSPLATSER 

Samtliga boende har en parkeringsplats i 
carport. Numret som står på 
motorvärmaruttaget i carporten bör vara 
samma som lägenhetsnumret, det som sitter i 
ovankant på ytterdörren eller finns på Mina 
Sidor på sbc.se. Parkeringsplatserna ligger i 
samma ordning som lägenheterna så din plats 
bör vara intill dina grannars. Vänligen titta så att 
platsen du står på är rätt. 

Vill man ha extra parkeringsplats kan man köpa 
30-dagarsbiljett i parkeringsautomat eller Mobil 
Park appen. För det behövs boendetillstånd, 
som alla fått i brevlådan men man kan också få 
ett extra om man mailar 
styrelse@sodrahaga.se.  

OBS! Motorvärmarrutagen får ej användas 
för laddning av elbil. De är inte 
dimensionerade för det och kan, i värsta fall, 
orsaka brand.  
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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 

Lokalbokningen är åter öppnad men följer 
rådande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. För närvarande gäller 
maximalt 20 deltagare. 

 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 sköter den halvåriga servicen på 
ventilationsaggregaten. Utöver det behöver 
även fettfiltret som sitter i spiskåpan rengöras 
med jämna mellanrum. Tillverkaren 
rekommenderar att detta görs varannan vecka 
vid normal matlagning. Filtret kan köras i 
diskmaskin. Rengör även av själva spiskåpan.  

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

OBS! Det är inte tillåtet att använda öppen 
låga, flambera eller dyl. under köksfläkten. 
Då avståndet mellan denna och bänken är för 
litet.  

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 täcka 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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