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Tack alla ni som ställer upp och hjälper era grannar som är äldre och 

därför bör hålla sig hemma så mycket som möjligt. Vad vi vet så är det än 

så länge ingen i vår förening som blivit smittad av corona. Så nu gäller det 

att vi fortsätter och hjälper varandra med olika tjänster så att vi kan hålla 

coronan borta. 
 

Handla hos våra lokala hyresgäster 
Som ni förstår är det tufft för flera av våra hyresgäster eftersom många äldre avbokat 

sina tider hos frissan och skönhetssalongen. Vi uppmanar därför er som inte tillhör 

någon riskgrupp att i första hand köpa tjänster och mat av våra hyresgäster. Risken finns 

annars att vi står med tomma lokaler och tappar intäkter, vilket i sin förlängning innebär 

att vi måste höja br-avgiften i föreningen. 

 

VARNING - Se upp för bedragare 
Vi vill än en gång uppmana dig att vara extra försiktig med att lämna ut kontonummer, 

personnummer, bank-ID och andra personliga uppgifter per telefon. Var alltid 

misstänksam om någon ringer dig. Be istället att få telefonnumret och återkomma så 

hinner du checka av om uppgifterna stämmer. 

 

Släpp ALDRIG in någon okänd. Inte ens någon som är utklädd till polis. Tänk på att 

alltid begära legitimation från hantverkare, polis och andra. Var extra misstänksam. 

 

POLISANMÄL ALLTID när du blir utsatt för bedrägeri. Tänk också på att vi har 

kameraövervakning i våra trapphus och garage, så vi kan alltid gå tillbaka och 

förhoppningsvis identifiera ev. okända bedragare som tar sig in i våra trappuppgångar. 

Vi kan dock aldrig se vad som händer utanför dessa. Våra kameror är bara riktade inåt. 

 

Byte av portkod 
Vi kommer att byta portkod under vecka 14. I din postbox kommer du att få information 

om vilken dag och vilken den nya portkoden blir. Tänk på att ALDRIG lämna ut 

portkoden till okända. Du har porttelefon för att släppa in besökare. 

 

Skylt på fasaden 
Du har säkert noterat att på många fastigheter 

finns det skyltar som anger vilket år fastigheten 

byggts samt vem som äger fastigheten. Vi 

kommer även att sätta upp en sådan skylt på vår 

fastighet vid hörnet Kyrkvägen/Skolvägen. 
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Minibibliotek 
Vi är många som älskar att läsa böcker och när de är utlästa ställer vi dem i bokhyllan. 

Men handen på hjärtat, hur många läser om sin bok? Vi kommer därför under de 

närmaste veckorna att ställa iordning ett ”minibibliotek” där du kan ställa de böcker du 

läst och istället ta en annan bok som finns i bokhyllan. Platsen blir i rummet 

”Elmätare/Elcentral” på Skolvägen 3 bredvid hissen på plan 0.  

 

 

 



 

Fler bredare platser i garaget 
Efterfrågan på bredare platser finns fortfarande. Vi har därför breddat ytterligare två 

platser i garaget. Hör av dig till Kerstin Tjernberg, 0705-12 46 81 om du vill boka en 

bredare plats. Den kostar 1 000 kr/månad inkl. moms för dig som boende. 

 

Lägre kostnad för laddning av elbilar 
När vi för två år sedan installerade fyra bredare platser med laddstolpar för elbilar var 

det främst för att bidra till en bättre miljö och för att vår fastighet skulle bli mer 

attraktiv. Tyvärr har vi inte haft någon elbil, mer än en kortare period, under dessa två 

år. Vi har förstått att flera intressenter tycker att nuvarande kostnad för laddning av 

elbilar är för hög. På dessa två år har tillgången till laddstolpar för elbilar ökat i 

samhället. Det innebär att priset för laddning av elbilarna på offentliga platser blivit 

billigare än i vårt garage. Styrelsen har därför beslutat att sänka priset till 1 kr/kWh, 

vilket mer än väl täcker föreningens kostnad för el.  

 

Sortering av sopor – Skärpning! 
 

Vi har fortfarande problem med att 

någon/några slänger sopor dels i fel kärl 

och dels sådana sopor som INTE får 

slängas i våra soprum utan hör hemma på 

SÖRABs återvinningscentral i Smedby.  

 

Ovanför varje sopkärl framgår det tydligt 

var för typ av sopor du får slänga där. Vi 

ber ALLA respektera detta. Vi vill helst 

inte hamna i den situationen att vi tvingas 

sätta upp kameror i soprummet. Vi tycker 

heller inte att det är styrelsens ansvar och 

städa upp efter enskilda grannar som inte 

respekterar de regler som gäller. 

 

 
Detta är exempel på sopor som du måste 

slänga på SÖRAB och INTE i våra soprum 

 

Styrelsen i Brf. Suseboparken 
Gunilla, Lars, Magnus, Roberto, Bengt, Susmita och Åke. 

  

  

 
 

   

 

 


