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Välkommen till föreningens ÅRSMÖTE 
Tisdag 18 november 2014 kl. 18.00 i Messingen. 
Separat kallelse med dagordning kommer på mail eller i postboxen. Viktigt att du 

går på årsmötet. Där väljer du styrelse, fastställer stadgar, beslutar om pengar etc. 

Efter årsmötet blir det en allmän informations- och frågestund.  
 
Brand på innergården  
Vilken tur att vi har så uppmärk-

samma och handlingskraftiga 

grannar. Vilken tur att vi har 

installerat brandsläcknings-

utrustning i samtliga trapphus. 

Vid lunchtid i torsdags 30/11 

upptäckte Barbro från sin balkong 

på tredje våningen en ung man i 

10-årsåldern som strök omkring 

på vår gård. Kort därefter såg hon 

eldslågor och brandrök från en av 

förvaringslådorna på vår gård. 

 
 

Raskt sprang hon ner och hämtade brandsläckaren och släckte elden. När andra 

grannar, som också sett rökutvecklingen, anslöt sig ringde man brandkåren som 

kom för att förvissa sig om att branden var ordentligt släckt. Eftersom vi 

misstänker att branden var anlagd gjordes också en anmälan till polisen.  

Ett gott råd från brandkåren: Ställ inget brandfarligt under fönstren.  

 

Ytterligare justering av aviavgiften 
Vid en första genomgång av utdebiteringen av värmekostnaderna individuellt från 

1 januari 2014 har det visat sig att kostnaderna för föreningen är lägre än 

intäkterna från medlemmarna. Så snart vi har fått klarhet i vad orsakerna till detta 

är kommer vi att titta närmare på om detta föranleder en ytterligare sänkning av 

aviavgiften från 1 januari 2015.  

 

Rapportera om du har höga värden för värmen 
Vid en kontroll har det visat sig att några av oss har ovanligt höga värden för 

värmen. Vi ber dig därför checka av dina värden i portalen hos Minol. Du loggar 

in hos www.minol.se. Ditt användarnamn är samma som ditt lägenhetsnummer 

och ditt lösenord har du tidigare fått av Minol. Om du tappat bort det kan du få det 

hos Gunilla Ridström. Om du har högre värden i skalan än 0-ca 700 re så ska du 

höra av dig snarast till Gunilla.  

 
Gemensam bostadsrättsförsäkring 
Föreningen undersöker just nu möjligheten att teckna en gemensam bostadsrätts-

försäkring för samtliga medlemmar. Det blir billigare än om var och en tecknar 

egen. Men den främsta orsaken är att föreningen därmed kan förvissa sig om att 

alla har en bostadsrättsförsäkring, vilket är ett krav i en bostadsrättsförening. Det 

skulle då innebära att du i fortsättningen bara behöver teckna en hemförsäkring för 

ditt lösöre. Vi återkommer med besked om detta. 

http://www.minol.se/


 

Gemensamt ansvar att lägga soporna i rätt kärl 
Det är viktigt att vi alla hjälps åt, så gott det går, att hålla rent och snyggt i 

soprummen och lägga soporna i därför avsedda kärl. Du har säkert noterat att 

kärlen alldeles nyligen blivit tvättade. Detta var vi tvungna att göra eftersom 

entreprenörerna annars vägrade att tömma dem. Det innebär ökade kostnader för 

föreningen som vi kan slippa om vi hjälps åt och se till att våra sopor läggs i 

tillslutna påsar och läggs i rätt kärl.  

 

Markarbeten 
Nu har vår entreprenör, Lövhagen, bytt ut kantstötta plattor på innergården och 

kompletterat med fler buskar, blommor och bärplantor både på innergården och 

utefter Skolvägen. På Skolvägen kommer dessutom ytterligare kullerstenar att 

sättas i rabatten under balkongerna eftersom inget växer där.  

 
 

Lagom till första advent har vi 

också beställt vår traditionella 

julgran på gården.  

 

Ska bli spännande att se om vi får 

någon snö under december. 

 

 
Ställ aldrig elementet på 0 
Det har visat sig att vi aldrig ska dra ner värmen på våra element till 0. När du inte 

vill ha någon värme på ska du istället ställa det i läget ”blomma” som finns mellan 

0 och 1. Detta för att vattnet ska cirkulera i våra element även när vi inte har någon 

värme på. 
. 

Med hopp om en fortsatt vacker höst 
 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

Gunilla,  Per,  Admir,  Anita,  Ann-Louise, Lena och Roberto 

 


