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Byte av portkod 
Det börjar bli dags att byta portkod i samtliga trapphus. Information om exakt datum när 

detta görs samt den nya koden kommer på ett informationsblad i din postbox. Tänk på 

att du alltid kan använda din nyckel även till ytterdörren om du har glömt portkoden. 

 

Halkbekämpning 
Det är tyvärr halt ute och både Renew och våra tre vice-värdar försöker halkbekämpa så 

gått det går. Du kan självklart också hjälpa till om du ser något akut som behöver 

åtgärdas. Innanför garageporten till vänster står en sandlåda som du kan använda. 

 

Så förebygger vi vattenskador 
Ett stort problem som också är kostsamt för dig och föreningen är vattenskador. Vi vill därför 

tipsa dig hur du kan förebygga dessa. 

 

1. Stäng av vattnet till diskmaskinen 

efter varje diskning 

Vi rekommenderar att du ALLTID 

stänger av vattnet till diskmaskinen efter 

varje diskning. Det är ett bra sätt att 

förebygga vattenskador. 
 
2. Stäng av vattnet till hela lägenheten 

när du åker bort.  
Om du åker bort mer än ett par dagar kan 

du enkelt stänga av varm - och kallvattnet 

till hela lägenheten med de två röda 

kranarna under diskbänken för att minska 

risken för vattenskador, se bilden på 

kranarna i avstängt läge. 

  

Justering av parkeringsavgifterna 
Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB har på rekommendation av styrelsen för  

Brf. Suseboparken beslutat att sänka kostnaden för de bredare platserna i garaget med 50 

kr/månad till 1 000 kr/månad. Vidare sänks kostnaden för de bredare platserna med 

laddstolpar för elbilar med 300 kr/månad till 1 100 kr/månad. Samtidigt höjs kostnaden 

för elen vid laddning av elbilar till 3 kr/kWh. Förändringen gäller från 2019-01-01. 

 

Om du är intresserad av en bredare plats med laddstolpe eller utan kontakta Marianne 

Jonasson, mobil:0706-97 29 44, mariannejonasson90@gamil.com. 

 

Anmäl pågående inbrott till polisen 112 
En av våra hyresgäster i lokal på Kyrkvägen har tyvärr drabbats av inbrott. Detta skedde 

under nattetid då en större svart bil körde upp utanför lokalen och lyckats ta sig in. Om 

du hör eller ser något misstänkt, speciellt nattetid, så skulle vi uppskatta om du omedel-

bart ringer 112 så att polisen hinner ta tjuvarna. Denna gång kom larmet 2 minuter för 

sent, vilket innebar att tjuvarna hann undan med sitt byte. 

 

 

 

 



 

Är du nöjd med trappstädningen? 
Susmita Bhattacharjee som har hand om kontakterna med föreningens städfirma vill 

gärna veta vad du tycker om trappstädningen. Är det något som du tycker borde 

förbättras eller tycker du det är bra som det är? Hör av dig till Susmita på 073-764 39 95 

eller sushi_simba@hotmail.com, senast 2018-02-15. 

 

Planerar du att sälja din lägenhet? 
Glöm då inte att en av föreningens hyresgäster är SkandiaMäklarna. De värnar lite extra 

om oss som bor i fastigheten och vill gärna ge dig som kund förmånliga villkor på 

försäljningen. Kontakta SkandiaMäklarna i Väsby 08-594 757 50. 

 

Släng inte förpackningar i parkeringskorgen i garaget 
Observera att parkeringskorgen i garaget INTE ersätter sorteringen av allehanda avfall i 

våra två soprum. Det innebär att den INTE är avsedd för att slänga torkarblad med plast- 

och wellpappförpackningar eller plastdunkar utan endast mindre skräp. Om inte detta 

respekteras så kommer papperskorgen att tas bort. 

 

 
  Styrelsen i Brf. Suseboparken 

 Gunilla, Lars, Marianne, Magnus, Roberto, Bengt och Susmita 
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