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Lägenhetspärmen finns nu digitalt 
I samband med att byggbolaget, Brabo, överlämnade fastigheten till föreningen, 2011, 

fick alla boende en lägenhetspärm. Den har vi nu uppdaterat och lagt digitalt på 

föreningens hemsida – www.brfsuseboparken.se – Medlemsinformation – 

Lägenhetspärmen. Där finner du 25 olika rubriker inom de områden vi har fångat upp att 

du som boende har nytta av att kunna hitta information när det finns behov. Om du 

saknar något så hör av dig till Gunilla Ridström, 073-91 04 700, gunilla@ridstrom.com.  

 

Du som inte har tillgång till dator kommer att få en papperskopia av lägenhetspärmen.  

 

Ledig lokal på 40 kvm 
Vår hyresgäst i lokal 5, Proffssystern, har sagt upp sitt hyreskontrakt. Det innebär att vi 

har en ledig lokal som vi söker nya hyresgäster till. Tipsa gärna Gunilla Ridström om du 

har någon lämplig hyresgäst.  

 
Lediga parkeringsplatser 
Just nu finns det några platser lediga utomhus. Det rör på sig hela tiden så det gäller att 

vara snabb om du vill ha en plats. Du vänder dig till Marianne Jonasson, 0706-97 29 44, 

mariannejonasson@gmail.com med dina önskemål. Du vet väl att du kan korttidshyra 

över en helg eller dag? Det kostar 50 kr/dygn. 

 
Ekonomiska läget 
Föreningens ekonomi är fortsatt i balans och vi räknar med att inte behöva höja br-

avgiften i år heller. För att trygga ekonomin för framtida räntehöjningar har styrelsen 

fattat beslut om följande: 

 

1. Ha som målsättning att amortera av 1 (en) Mkr årligen på föreningens lån, f n 

uppgår föreningens lån till 51 490 000 kronor. Under hösten 2018 amorterades 

510 000 kronor och ytterligare 500 000 kronor kommer att amorteras innan 

räkenskapsårets slut, dvs 2019-06-30. 

2. Höja avsättningen till underhållsfonden från nuvarande ”minst 0,1% av 

taxeringsvärdet” enligt stadgarna till det dubbla, i avvaktan på att vår 

underhållsplan blir klar. 

3. Pengar som sparats i underhållsfonden skall finnas tillgängliga för föreningen 

och om möjligt, placeras på konto i bank som erbjuder intäkter på sparkonto, f n 

SBAB. För närvarande finns 514 646 kronor på kontot för underhållsfond. 

 
Du har säkert tagit del av den information som på senare tid har skrivets i media om 

framförallt nya bostadsrättsföreningar. Ett av nyckeltalen som man ofta lyfter fram är att 

se upp om lånen/kvm bostadsrättsyta överstiger 10 000 kr, vilket det gör marginellt  i 

vår förening, f n 11 946, i senaste årsredovisning. Det är också ett av skälen varför 

styrelsen fattat beslut om amortering av föreningens lån. Samtidigt framgår också tydligt 

att föreningar som har intäkter från lokaler och parkeringsavgifter har en stabilare 

situation. I vårt fall ger detta oss intäkter på ca 1 (en) Mkr årligen. Styrelsens uppgift är 

att se till föreningens/ fastighetens långsiktiga utveckling och inte överlämna till 

kommande generationer att betala för underhållet av fastigheten. 

 

  Styrelsen i Brf. Suseboparken 

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