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Ett stort tack till våra vice-värdar, Magnus Liljegren och Admir Duric, 
som sköter vår fastighet med bravur. Per Malmström får pga 
utlandstjänstgöring stå tillbaka just nu. Det har aldrig varit så rent 
och snyggt och sådan ordning i våra allmänna utrymmen som det  
är nu. Ni gör verkligen skillnad mot hur det såg ut tidigare. 
 
Ett stort tack också till Admir och 
Amela som tar hand om vår 
innergård och rabatten på 
Skolvägen och alla utekrukor vid 
våra fem entréer. Vi har nog haft 
Väsbys finaste gräsmatta och 
vackraste entréer denna 
sommar. 

 
 
Välkommen till 

Årsmöte i Brf. Suseboparken 

Tisdag 10 november 2015 kl. 18.00 
Scandic Upplands Väsby, Hotellvägen 1 
 
Kallelse med dagordning kommer i god tid, men bra om du redan nu 

reserverar tidpunkten. Från kl. 17.30 serverar vi kaffe med fralla. 

 

Vill du delta i styrelsen? 
Inför årsmötet kommer valberedningen att föreslå styrelse till föreningen 

för kommande räkenskapsår. Intresserad? Välkommen att redan nu höra av 

dig till dem, Magnus Liljegren, 0739-20 30 01, Rasmus Palmqvist, 070-739 

32 29 eller Christer Ridström, 070-510 14 53. 

 

Automatiska dörröppnare på Kyrkvägen 
Som du säkert noterat har vi haft problem med de automatiska 

dörröppnarna på Kyrkvägen 16 och 22 som inte öppnat sig under 

sommartid. Glädjande nog löste en av våra vicevärdar problemet 

tillsammans med Hökerum. Toppen, tack. 

 

 

 

 

 

 



Lediga p-platser 
Just nu har vi flera p-platser 

utomhus lediga. Vi har även några 

platser inomhus i garaget lediga.  

 

Om du är intresserad av en plats 

eller känner någon som är det 

kontakta Lena Eriksson, styrelsen, 

0737-47 32 52.  
 

Du har säkert uppmärksammat att vi satt upp skyltar vid parkeringen utefter 

Skolvägen – Privat parkering. Förhoppningsvis innebär detta att ingen 

obehörig i fortsättningen ställer sig på dessa platser. 

 

Rökning i garaget 
Ur brandsäkerhetssynpunkt är det FÖRBJUDET att röka i garaget. För att 

alla ska uppmärksamma detta har vi satt upp skyltar om detta på samtliga 

dörrar in till garaget. Trots detta har vi uppmärksammat att någon/några 

röker. Vi behöver därför din hjälp med att påtala detta för de som inte 

respekterar rökförbudet. 
 
Styrelsen för Brf. Suseboparken 

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

 

 


