
BRF. Suseboparken 
Upplands Väsby 
www.brfsuseboparken.se 
 

Lägesrapport 1-2020 
vecka 6, 2020 

 
Ledig lokal 
SkandiaMäklarna har sagt upp sin lokal vilket innebär att den blir ledig i slutet av året, 

men de kan tänka sig att lämna lokalen tidigare om det dyker upp en ny hyresgäst som 

föreningen godkänner. Hör du någon som är intresserad av en lokal på ca 107 kvm eller 

mindre så tipsar gärna ordförande om detta.  

 

Samarbete mellan fastighetsägare för ett tryggt och trivsamt Väsby 
Det kommunala bostadsföretaget Väsbyhem har bjudit in samtliga fastighetsägare i 

centrala Väsby till ett informationsmöte för att diskutera framtida samarbete för att öka 

tryggheten och trivseln i Väsby.  

 

En interimsstyrelse bildades där bl a vår ordförande Gunilla Ridström ingår för att titta 

närmare på hur ett sådant samarbete kan organiseras i en gemensam förening, s.k. BID 

(Business Improvement District), som idag finns på sju olika platser i landet. Syftet är 

att komplettera och förbättra existerande samhällelig service, inte ersätta den. Målet med 

samverkan är ökad upplevd trygghet, nöjda boende och hyresgäster och bättre resultat 

vilket leder till ökade fastighetsvärden. Tanken är att föreningen ska kunna bildas innan 

sommaren.  

 

Lediga parkeringsplatser både i garaget och utomhus 
Tipsa gärna vänner och grannar boende i centrala Väsby att vi har några lediga 

parkeringsplatser i vårt garage och utomhus. Be dem vända sig till Kerstin Tjernberg, 

mobil 0705-12 46 81. 
 
Grönt bolån ger lägre ränta 
De flesta banker och kreditinstitutet beviljar lägre ränta på dina privata bolån om du bor 

i en fastighet med energiklass A eller B. Vi har glädjande nog energiklass B i vår 

fastighet/förening. Checka av med din bank/kreditinstitutet om du också kan få lägre 

ränta tack vare detta. 

 

Nya EU-regler kring individuell debitering av el, värme och vatten. 
I många länder i Europa har man sedan många år infört individuell mätning och 

debitering av värme, el och vatten (IMD). Nu kommer detta även att genomföras i 

Sverige i begränsad omfattning från 1juli 2021.  

 

Glädjande nog har vi, som du säkerligen redan känner till, sedan flera år tillbaka infört 

individuell mätning och debitering av el, värme och vatten i vår fastighet/förening, 

vilket innebär att detta inte berör oss. 

  

 

Styrelsen i Brf. Suseboparken 

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

  

  

 
 

   
 

 


