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Kära grannar! 
Många av oss går i väntas tider och ser fram emot att få vaccinsprutan mot covid-19.  

Tyvärr drar det ut på tiden så vi får fortsätta att hålla i och hålla ut. 

 

För föreningens del innebär det att vi får fortsätta att skjuta upp några viktiga jobb, bl a byte av 

mätare från Minol. Det har fått till följd att några mätdata kring individuell förbrukning av el, 

värme och vatten inte rapporterats helt rätt i systemet. Föreningen undersöker därför om vi kan 

dela upp installationen på något sätt, så att vi kan komma igång. 

 

Rapport från vice-värdarna 

 Det kommer in grus i våra trapphus som gör att dörrarna inte går att stänga. Bra om alla 

hjälps åt och håller undan gruset. Det behövs tyvärr för halkbekämpningen. 

 Nya speglar i hissarna. Vi har fått hjälpa av Schindler Hiss att byta de spruckna 

speglarna på Kyrkvägen 16 och 22, vilket ger ett bättre intryck av vår fastighet.  

 Den årliga besiktningen av samtliga fem hissar har gjorts och samtliga godkändes. 

 Nya brandvarnare har nu delats ut till samtliga boende. 

 Garageporten har inte gått att stänga till och från, men nu har vi hittat felet så när det 

händer igen så vet vi hur vi ska fixa till det. 

 Papperskorgen i garaget tas bort. Anledningen är bl a att någon/några har använt den till 

sina sopor istället för att slänga dem i soprummet. 

 Is i stuprören. Vi tittar närmare på om det går att installera värmeslingor med manuell 

fjärrkontroll. 

 Vi har fortfarande problem med fimpar på trottoaren på Skolvägen 1-3. Tacksam om ni 

säger till den eller de som slänger fimparna. 

 

Ekonomin är fortsatt i balans 
Trots att våra kostnader för underhåll nu ökar efter 10 år så har vi ekonomin i balans och kan 

behålla ambitionen att amortera 1,2 Mkr per år. De låga räntekostnaderna hjälper till. Glädjande 

nog är dessutom i stort sett alla parkeringsplatserna både ute och inne uthyrda vilket ger en god 

intäkt till föreningen. Dessutom är alla lokalerna uthyrda vilket också påverkar föreningens 

ekonomi. Några av våra hyresgäster har verksamhet som påverkas av corona-läget och 

regeringens beslut kring olika restriktioner. Vi som förening har stöttat dem med en mindre 

hyresrabatt. 

 

Minibiblioteket svämmar över 
Du har säkerligen uppmärksammat att vårt minibibliotek svämmar över med böcker. Men det är 

inte meningen att man bara ska kunna ställa in kassar med böcker som kanske borde ha slängts. 

Så nu behöver vi gallra. Våra vice-värdar gör en första gallring. 

Efterlyses: Vill du hjälpa till med gallring fortlöpande vid behov? Hör av dig till ordförande. 

 

Förebyggande brandsäkerhetsarbetet 
Som ett led i föreningens förebyggande arbete för att öka brandsäkerheten har styrelsen beslutat 

att installera brandvarnare i garaget. Varningssignaler kommer att ljuda både inne och utanför 

garaget. 

 

Ordnings- och trivselregler 
Nya ordnings- och trivselregler för vår förening har nu tagits fram. Vi uppmanar alla att läsa 

igenom dessa ordentligt och respektera de regler som nu har fastställts av styrelsen. Reglerna 

kommer att delas ut till alla medlemmar i postboxarna samt läggs ut på föreningens hemsida i 

lägenhetspärmen. Alla nyinflyttade kommer också få dessa i fortsättningen. 

 

 



 

Samverkan är nyckeln till ett tryggare Väsby 

Vår kommunpolis Daniel Wilhelmsson har berättat 

hur viktig samverkan mellan polis, kommun, 

fastighetsägare och civilsamhället är för att skapa ett 

tryggare Väsby. Utan alla tips och iakttagelse från oss 

till polisen skulle de inte lyckas så bra i sitt arbete. 

Detta har bl a resulterat i att tre tungt kriminella 

personer i Väsby nyligen åkt i finkan. Så nu kommer 

det säkerligen vara lite lugnare i Väsby kommande år.  
 

  

För att visa att vi stödjer Tryggare Väsby – fastighetsägare i samverkan – har vi satt upp dekaler 

i varje trapphus som visar att vi är medlemmar i den ideella föreningen. 

 

En av de frågor som föreningen kommer att jobba med under våren är trygghetsbesiktning av 

vår fastighet samt införandet av en trygghetsundersökning så att vi kan jämföra den faktiska 

tryggheten med den upplevda och följa hur utvecklingen ser ut hos oss och i andra brf i Väsby. 

Vår ordförande, Gunilla Ridström, sitter i styrelsen för denna förening. Hör gärna av dig till 

henne om du har tips och idéer som vi borde fånga upp för att öka tryggheten. 

 
Problem med råttor/möss 
Vi har tyvärr upptäckt ett hål i fasaden på Skolvägen 5. Där har råttor/möss passat på att värma 

sig under vintern. De har också krupit in under motorhuven på några bilar för att värma sig. 

Anticimex har varit här och vi har placerat ut några råttfällor. Så snart Anticimex ger oss 

klartecken kommer vi att sätta igen hålet i fasaden så att råttorna förhoppningsvis inte kommer 

tillbaka hit. Vi vet dock att det finns råttor i Suseboparken, vilket vi har påtalat för kommunen.  

 

TISDAGSTRÄFFARNA återinförs! 
De uppskattade Tisdagsträffarna kl. 13.00 på gården kommer att återupptas så snart vädret 

tillåter. När våra utemöbler har packats upp från sin vinterförvaring är det dags att samlas på 

gården igen. Så håll utkik. Alla boende är varmt välkomna. 

 

Vi hälsar våra nya grannar på Skolvägen 5 välkomna 
Susann Norberg, flyttar in i början av maj, och Janne Andersson, flyttar in i slutet av februari. 

 

En ny informationsskrift till nyinflyttade har tagit fram. Om du också vill ta del av den så finns 

den på hemsidan i lägenhetspärmen. 

 

---------------------------------------- 

Varma hälsningar 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

Gunilla, Magnus, Agneta, Bengt, Roberto, Susmita och Åke. 

 


