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Garantiarbeten i din lägenhet 
Har du återstående garantiarbeten som inte har blivit åtgärdat i din lägenhet? Är du miss-

nöjd med de åtgärder som har gjorts? Hör i så fall snarast av dig till Admir Duric, 

admir_duric6@hotmail.com eller 073-513 75 85.  Styrelsen vill även fånga upp ev. 

kvarstående garantiarbeten från lägenheterna för att inget ska ramla mellan stolarna.  

 

Ny styrelse vald på årsmötet 
Bortåt hälften av medlemmarna i 

föreningen deltog på årsmötet och 

fastställde att årets resultat, +403 326 

kronor, balanseras i ny räkning. 

Årsmötet gav även styrelsen för det 

gångna året ansvarsfrihet och tackade 

avgående styrelseledamoten Roberto 

Agnoletto för hans insats under det 

gånga året. Årsmötet röstade även fram 

en ny styrelse för kommande räken-

skapsår 2014/2015. Årsredovisning till 

de som inte deltog i årsmötet har delats 

ut i postfacken.   
 

Ordinarie ledamöter i den nya styrelsen är: 

 Gunilla Ridström, Skolvägen 5 – Ordförande och butiksansvarig 

 Admir Duric, Kyrkvägen 22 – Brandskydd, klotter, vice-värd fastighetsskötsel 

 Per Malmström, Kyrkvägen 22 – Vice-värd fastighetsskötsel 

 Lena Eriksson, Kyrkvägen 16 – Uthyrning av parkeringsplatser 

 Anita Eriksson, Kyrkvägen 16 – Ekonomi, bank och juridik 

 

Suppleanter: 

 Ann-Louise Ekfeldt-Hellsing, Kyrkvägen 16 - Städ 

 Karoline Agnoletto, Skolvägen 3 - Mark- och trädgård 

 Magnus Liljegren, Skolvägen 7 – Vice-värd fastighetsskötsel 

 

Deltagarna på årsmötet beslutade också om de föreslagna ändringar av stadgarna vilket 

formellt behöver fastställas vid ytterligare ett föreningsmöte för att dessa ska gälla. 

Protokoll från årsmötet har skickats till samtliga medlemmar samt satts upp på 

anslagstavlan i varje trappuppgång  

 
Aviavgiften sänks med 3% vid årsskiftet 
För att ytterligare justera införandet av individuell fördelning av värmekostnaderna har 

styrelsen beslutat att sänka aviavgifterna med ytterligare 3% från 1 januari 2015. 

Information om detta har gått ut till samtliga medlemmar i postfacken.  

 
Gemensam bostadsrättsförsäkring 
Föreningen har från den 1 december 2014 tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring för 

samtliga 57 medlemmar som en tilläggsförsäkring till den fastighetsförsäkring föreningen 

har i Länsförsäkringar Östgöta.  Det innebär att du i fortsättningen endast behöver tecknat 

en hemförsäkring för ditt lösöre. Information om detta har gått ut till samtliga medlemmar i 

postfacken. 
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Behöver du extra parkeringsplats under julen? 

Du vet väl att du kan hyra en extra plats i garaget under kortare tid för 50 kr/dygn? 

Kontakta Lena Eriksson,  0737-47 32 52, lenamkeriksson@gmail.com, som nu tagit över 

uthyrningen av parkeringsplatser från Ann-Louise Ekfeldt-Hellsing, som nu istället har 

ansvaret för städningen. 
 
Ny entreprenör för teknisk förvaltning 
Nu är det klart att Renew Service AB tar över 

fastighetsdriften av vår förening från den  

1 januari 2015. Det innebär att du från års-

skiftet ska felanmäla till Renew istället för 

SBC/Driftia. Aktuella telefonnummer och 

mailadresser kommer att finnas på före-

ningens hemsida och anslås på anslagstavlan i 

varje trappuppgång. I fortsättningen behöver 

du bara ringa eller maila till ett ställe, dygnet 

runt alla dagar, oberoende av vilket ärende det 

handlar om.  
Daniel Ilec, VD, Renew Service AB 

 

Obs. Vår ekonomiska och administrativa förvaltning ligger dock kvar hos SBC. Det 

innebär att du även i fortsättningen ska felanmäla avgifts- och hyresfrågor till SBC. 

 

Vice-värdar tar över enklare underhåll 
Från 1 januari 2015 kommer även tre medlemmar att ansvara för enklare underhåll och 

rondering av föreningens fastighet. Dessa är Per Malmström, Kyrkvägen 22, Admir 

Duric, Kyrkvägem 22 och Magnus Liljegren, Skolvägen 7. Men du ska alltid felanmäla 

direkt till Renew eftersom styrelsen vill att alla fel ska registreras.  
 

Renew erbjuder även ”Handy Man” för privat bruk 
Du kan även få hjälp av Renew för att göra förbättringar eller underhåll i din lägenhet. 

Mer information om detta kommer i ditt postfack.  

 

Storstädning i trapphusen lagom till jul 
Två gånger per år har vi storstädning.  Utöver veckostädningen i entréer och trappor/ 

våningsplan sker då bl.a. fukttorkning av takarmaturer, borttagning av fläckar på golv och 

väggar (även ytor över 180 cm) samt spår vid hissdörren dammsugs. Lagom till jul, fredagen 

den 12 december, kommer detta att ske nästa gång.  

 

Lägre ränta på föreningens lån 

Från årsskiftet ska ett av föreningens tre lån omförhandlas. I dagsläget har vi en ränta på 2,55% 

på detta lån. Vi räknar med att kunna sänka denna med mer än en procentenhet.  

 

EN RIKTIGT GOD JUL ÖNSKAR VI ER ALLA  

 
 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

Gunilla,  Per,  Admir,  Anita,  Ann-Louise, Lena, Magnus och Karoline 
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