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Nu har vi rest julgranen på gården 
 

 

Tänk att det redan är 1:a advent. Som 
traditionen påbjuder har vi satt upp advents-
stjärnorna i samtliga trapphus och julgran på 
gården. I år valde vi att resa julgranen själva. 
Resultatet blev en lite mindre julgran som är 
lättare att hantera. Vi har också kompletterat 
med en julren med släde som lyser upp vår gård 
i mörkret. 

 
Under december kommer trapphusvärdarna att 
bjuda in till glöggfest trapphusvis. 
 
Ett bra tillfälle att lära känna dina grannar och 
diskutera hur vi kan göra vår förening ännu 
bättre och trivsammare. 

 
Ny styrelse vald på årsmötet 
På årsmötet 10 november 2015 valdes 
ny styrelse i Brf. Suseboparken.  
 
På anslagstavlan i varje trappuppgång 
presenteras hela styrelsen och 
kontaktuppgifter till dem. 
 
Protokoll från årsmötet och årsredo-
visningen finner du på föreningens 
hemsida och på anslagstavlan i varje 
trapphus. Hör av dig till föreningens 
ordförande om du önskar en egen 
papperskopia. 
 

Nya stadgar fastställdes 

 
På bilden ser du från vänster Joel Häggmark, 
Bengt Westin, Magnus Liljegren och sittande 
Anita Larsson, Admir Duric och Gunilla 
Ridström. Saknas på bilden gör Per 
Malmström och Lena Eriksson. 

Så snart dessa har registrerats av Bolagsverket skickar vi ut dem till alla medlemmar 
samt lägger ut dem på hemsidan. 

 
Informations- och frågestund 
Efter årsmötet hade styrelsen bjudit in till allmän informations- och frågestund. Då 
efterlystes fler frivilliga till provmålningen av garaget kommande helg. 
 
Styrelsen informerade bl a om att man tittar närmare på ett eventuellt byte av 
belysningen i garaget och trapphusen till LED-belysning. Detta kommer att genomföras 
om det är ekonomiskt försvarbart på lång sikt. 
 

Reglering av värmen i våra gemensamma utrymmen 
För att vi inte ska ha högre värme i våra gemensamma utrymmen, förråd och 
trappuppgångar, än vad som krävs reglerar våra vice-värdar detta vid behov på våra 
element. Vi skulle därför uppskatta om du inte ändra detta. Om du tycker det är för kallt 
i trappuppgången eller i förrådet så kontakta gärna Magnus Liljegren, vice-värd, 
Skolvägen 7, så avgör han om vi ska skruva upp värmen. 
 



Avflyttningsbesiktning 

Styrelsen har beslutat att alla lägenheter som byter ägare kommer att genomgå en 
avflyttningsbesiktning. Denna kommer att utföras av Renew och bekostas av 
föreningen. Detta görs för att förvissa oss om att enskilda bostadsrättsinnehavare inte 
genomfört renoveringar som inte är fackmässigt utförda, vilket kan ställa till framtida 
problem för föreningen. 

Sandlåda på gården och i garaget 
Föreningen har nu fyllt på med sand i sandlådan på gården och i behållaren som står 
till vänster om garageporten i garaget. Om du upptäcker att det är halt på våra 
trottoaren eller på gångarna på gården och vi inte har hunnit sanda så uppskattar vi om 
du hjälper till att sanda så att ingen halkar och slår sig. 

 
Testmålning av garaget 
För att få ett ljusare och fräschare garage har 
vi på en begränsad yta provat att måla 
väggarna vita och pelarna i färg. Resultatet 
blev över förväntan så till nästa år planerar vi 
att fortsätta och måla hela garaget. Tack 
vare att grannarna hjälps åt med detta blir 
det dessutom enormt mycket billigare än om 
vi anlitar hantverkare. Det innebär också att 
de pengar vi reserverat i budgeten för detta 
kan användas till andra åtgärder. 

 

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att hjälpa till och måla. Vi behöver 
vara åtta personer till varje pass. Det tar ca 4 timmar att måla varje pass , två till 
grundmålningen och ytterligare två att måla med täckfärg på väggar och pelare. Sedan 
tar det också lite tid att täcka golv och tak och hämta färg och stegar. 

I första hand tänker vi oss att du deltar den helg som vi målar den sida där du har din 
parkeringsplats. Om du inte har tillfälle denna helg så kan du självklart välja en annan 
helg istället. Om du redan ställt upp en helg och kan tänka dig att ställa upp som 
stödtrupp så utgår ett arvode på 325 kr/timme/person. 

Vi startar kl. 09.00 på lördagen och tar en fikapaus vid 11-tiden och fortsätter sedan till 
15-16. Återstående målningsarbete görs sedan på söndagen med start vid 10. 

Pass 1 - 9-10 januari        Platserna 6-13 + väggen mot cykelrummet 
Pass 2 - 30-31 januari      Platserna 1-5 + infart garaget 
Pass 3 - 13-14 februari     Platserna 39-27 
Pass 4 - 5-6 mars             Platserna 26-14 
Pass 5 - 19-20 mars         Platserna 45-55 

Alla som har sina parkeringsplatser på de ställen där vi ska måla kommer att få ställa 
sin bil på annan plats under den aktuella helgen. Anmäl ditt deltagande redan nu till 
Joel Häggmark, Skolvägen 5, joelhaggmark@hotmail.com, 0735-80 11 77. 

 

 

EN RIKTIGT GOD JUL  

ÖNSKAR VI ER ALLA 

 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

Gunilla,  Per,  Admir,  Anita,  Lena, Magnus, Bengt, Joel 
 

 

 


