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Nu är vår nya entreprenör för fastighetsskötseln, Renew Service, i full 
gång med att hålla vår fastighet i bra skick. Även våra tre vice-värdar 
börjar nu så smått att hitta sina roller. Vårens tidiga antågande och 
den milda vintern håller dessutom nere arbetet och minskar våra 
kostnader.  

 
Ny butik på Kyrkvägen 
Raan-Thai Market AB har tagit över lokalen på Kyrkvägen efter Nagelfixet. Där 

kommer de i början av maj att öppna en butik där de kommer att sälja thailändsk 

mat, djupfryst, konserverad, torrvaror och frukt, dock ej färdiglagad mat. 

 

Tak över pergolan på gården 
I god tid innan vi kan njuta av loungen 

på vår gård kommer pergolan att få ett 

plasttak liknande det som finns på våra 

inglasade balkonger.  

 

Helgen 17-19 april kommer ett gäng 

med händiga grannar att hjälpas åt med 

att lägga tak i pergolan för att hålla 

kostnaderna nere. 
 

 

Minol ser över mätarna 

Vi har fortfarande inte fått ordning på alla mätarna för värme, el och varmvatten. 

Minol kommer därför att göra erforderlig service både i fastigheten och i enskilda 

lägenheter under mars/april. 

 

Ny kontaktperson för parkeringsplatserna och städ 
Ann-Louise Ekfeldt-Hellsing som tidigare haft hand om parkeringsplatserna har 

bytt roll med Lena Eriksson. Det innebär att i fortsättningen ska du kontakta Lena 

när det gäller parkeringsplatserna och Ann-Louise när det gäller trappstädningen. 
 
Återstående garantiarbetena  
Garantiarbetena är nu avklarade för samtliga butiker. När det gäller fastigheten 

återstår dock smärre arbeten, främst på Kyrkvägen 16. Även när det gäller 

enskilda lägenheter är det ett par stycken som inte är åtgärdade. Sedan har vi 

garantiarbeten på fasaden på fastigheten och gården som återstår. De kommer, 

förhoppningsvis, att åtgärdas när vädret blir mildare. 

 

Möglet på balkongerna kommer att tvättas bort 
De flesta av våra balkonger mot norrsidan har fått mögel/alger på nederdelen av 

balkongen ut mot gatan. Så snart vädret tillåter kommer detta att tvättas bort.  

 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

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

 


