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Första vårtecknen börjar skönjas 
Första knopparna börja sticka upp i våra rabatter på Skolvägen. Ska bli spännande och 

se vad vår nya entreprenör för markskötsel, Amela Duric, har planterat för fina 

vårblommor.  I nästa vecka kommer hon också att plantera de första vårblommorna i 

våra ytterkrukor lagom till påsk. 
 
Garaget har nu fått en ansiktslyftning 
Tack alla grannar för att ni ställt upp och hjälpt 

till att måla garaget. Sista målningen kommer att 

ske under kommande helg, 19-20 mars. Visst blir 

det fint? Vi har fått många glada hurrarop från 

besökare. Tack vare att vi ställt upp tillsammans 

och löst målningen samtidigt som det har varit 

kul att lära känna varandra har vi kunnat hålla 

kostnaderna nere. Vi räknar med att dessa 

kommer att stanna vid under 50 000 kronor 

 
Renew Service kommer också att byta lysrören i garaget till LED-belysning för att 

föreningen på sikt ska minska el-kostnaderna och underhållet. LED-lamporna brinner 

längre än de nuvarande lysrören och har mindre miljöpåverkan. 

 

Ett staket är beställt till utgången från Kyrkvägen 16 i garaget eftersom man inte ser att 

utgången är upphöjd och några har gått rätt ut i mörkret. 

 

I slutet av april kommer vi också att vårstäda garaget. Vi har köpt denna tjänst av 

Städhuset som har en stor maskin som kan våtstäda golvet. De kommer också att städa 

alla rör där det bildas smuts och damm. Alla som har sin bil i garaget måste under den 

aktuella dagen parkera någon annanstans så att maskinen kommer fram överallt. Vi 

återkommer i god tid när detta blir aktuellt. 

 

Många har undrat över varför vi valt färgerna blått, 

grönt, cerise och orange till våra pelare i garaget. Vi 

har använt oss av de färger som finns för varumärke 

för den geografiska platsen Väsby – där färgstarka 

människor möts. Det är fritt fram för alla föreningar, 

företag, privatpersoner, kommunen att använda det. 

Se mer om detta på www.vasby.org. 

 
 

Nya cykelställ i cykelrummet 
För att våra cyklar ska få bättre plats i cykelrummet i garaget och för att det ska vara 

lättare att städa kommer cykelställ att installeras. På den långa väggen i cykelrummet 

kommer ett väggställ att installeras och på andra väggen ett dubbelställ som står på 

marken. Torsdagen 21/4 är arbetet inplanerat. 

 

Rabatt på mäklararvodet 
Vår hyresgäst, SkandiaMäklarna, ger oss boende en check på 5 000 kr i rabatt på 

mäklararvodet vid försäljning av din bostad. Ta kontakt med dem när det blir aktuellt att 

sälja din bostad så får du checken. 

http://www.vasby.org/


Stamspolning i hela fastigheten 
Det har nu snart gått fem år sedan stammarna spolades i samband med att vår 

fastighet blev klar. Det är nu därför dags att göra en stamspolning för att 

underhålla dessa, vilket behöver göras ungefär vart femte år. Detta kommer att 

göras under vecka 14, 4-7 april, av Interspol. Arbetet kommer att ta ca en vecka. 

Du kommer att få mer exakt besked om när de behöver tillgång till din lägenhet 

för att kunna genomföra arbetet. Om du inte är hemma måste du lämna nyckeln till 

din lägenhet till en granne eller någon i styrelsen. 

 

Kartläggning av silverfiskar 
Joel och Lena tackar alla som hört av sig kring problemen med silverfiskar. Det 

visade sig att ungefär hälften av oss någon gång haft påhälsning av dessa små 

kryp. De kommer nu att gå vidare och kontakta försäkringsbolaget för att efterhöra 

vilka åtgärder vi bör vidta för att utrota dessa kryp. 

 

Ett tips vi redan fått är att du kan täta vid avlopp, element och eluttag. Du kan 

beställa detta jobb av Renew Service, men får själv stå för kostnaden. 

 

5-årsgarantin går snart ut 
På alla våra vitvaror och på köksluckor har vi 5-års garanti. Det innebär att om de 

går sönder dessförinnan ska vi antingen ta kontakt med leverantören direkt eller 

med vårt byggbolag, Brabo. Kontaktuppgifterna finner du i lägenhetspärmen som 

alla fick i samband med inflyttningen och som alltid ska överlämnas till den nya 

ägaren vid försäljning. Under hösten kommer också en 5-årsbesiktning ske såväl 

av fastigheten som enskilda lägenheter. 

 

Isolering av väggen i soprummet 
En av våra grannar på Skolvägen 5 har kallt golv i sin bostad vilket Hökerum tror 

beror på att väggen till det övre soprummet inte är isolerad. Detta kommer därför 

att göras under våren vilket innebär att soprummet blir något mindre. 

 

Fastighetsanslutning av bredband, TV och telefoni 
Under december kommer nuvarande avtal med Telia att upphöra kring fastighets-

anslutning av vårt bredband för TV och telefoni. Det kan även i fortsättningen bli 

billigare att ha en gemensam anslutning än individuella lösningar. Styrelsen 

kommer i god tid dessförinnan att undersöka vilka alternativ som finns och 

återkomma kring detta. 

 

Släpp inte in obehöriga 
Polisen ber oss vara exakta vaksamma och inte släppa in obehöriga. Ofta uppger 

de sig komma från Vattenverket, Elverket eller liknande för att checka av något. 

Ha alltid dörren låst och säkerhetskedjan på och be om legitimation innan du 

släpper in någon okänd. Kom ihåg att föreningen går alltid ut med information till 

alla innan de hantverkare vi anlitar kommer. OBS. Var exakta observant när du 

kör in i garaget så att ingen obehörig smiter förbi. 

 

Vi hälsar våra nya grannar välkomna! 
På Skolvägen 3 har Margaret och Åke Bergström flyttat in och på Skolvägen 5 

Ludvig Klövvik samt Lill och Lars Brodin. Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna. 

 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

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

 



 

 


