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Byte av mätare på våra element 
På alla våra element sitter det en mätare 

från Minol. Den registrerar din 

förbrukning av värme och ligger till grund 

för debiteringen på kommande hyresavi. 

Mätarna har nu börjat att bli gamla och det 

finns då risk för att de inte avger några 

värden. Vi behöver därför byta ut 

samtliga.  

 

Det kräver dock att teknikerna kan gå in i 

varje lägenhet. På grund av corona är detta 

inte möjligt just nu varför vi har skjutit 

upp det till senhösten. 

 
 

Efterlyses: Bokhyllor till minibiblioteket 
Lokalen står klar för minibiblioteket för fri utlåning av böcker, men det saknas 

bokhyllor. Hör av dig om du har någon/några över. Gärna Billy bokhyllor Ikea. 

 
Nya brandvarnare 
I varje lägenhet sitter det brandvarnare. De har inbyggda batterier med en varaktighet på 

ca 10 år. Föreningen kommer därför att byta ut brandvarnarna i samtliga lägenheter men 

även detta har vi fått skjuta upp till senhösten på grund av corona-läget. Några brand-

varnare har dock slutat att fungera redan nu. Hör av dig till Roberto Agnoletto, mobil: 

0705-24 52 91, robertos.piab@gmail.com om du redan nu behöver hjälp med att byta ut 

brandvarnare som inte fungerar. 

 
Stamspolning 
För att det inte ska bli stopp i våra avloppssystem genomför föreningen var femte år en 

spolning i kök och badrum i samtliga lägenheter. Den har vi planerat att göra under 

senhösten då vi är beroende av att kunna komma in i varje lägenhet.  

 
Alger/mögel balkonger i norrläge 
På betongplattan på balkongerna i 

norrläge, främst på Skolvägen 5-7 mot 

gatan och Kyrkvägen mot gården, har det 

uppstått alger/mögel. Det kommer 

föreningen att ta bort under våren.  

 

Berörda boende kommer att få separat 

information om hur och när detta ska ske. 

 
 

 
Byte av ekonomisk förvaltare för parkeringsbolaget 
Föreningens dotterbolag, Suseboparken Parkerings AB, som hanterar uthyrningen av 

våra parkeringsplatser kommer att byta ekonomisk förvaltare från 2020-07-01 till SBC. 

Det innebär att efter detta datum kommer SBC hantera fakturor, betalningar, bokföring 

och annan ekonomisk förvaltning.  

 



 

 

 En uppmaning till dig som har parkeringsplats i garaget! 
De flesta platserna är ganska smala. Så snälla - Ställ bilen rakt så att bilen bredvid får 

plats. Du kan också boka en bredare plats hos Kerstin Tjernberg, 0705-12 46 81. 
 
Rabatt hyresgäster 
Flera av våra lokalhyresgäster har hört av sig kring det inkomstbortfall som ett minskat 

kundunderlag innebär. Vi har därför i dialog med våra hyresgäster gett rabatt på hyran 

till två hyresgäster som vi bedömer har en verksamhet som över tid är livskraftig. 

Rabatten följer det stödpaket som regeringen riktat mot fastighetsägare. Stödet innebär 

att hyresgästen får 50% i rabatt på hyran under tre månader. Staten står för 25% och 

fastighetsägaren för 25%.  

 
Vatteninträngning kungsbalkongerna 
Tyvärr har det visat sig att de åtgärder som tidigare vidtagits för att motverka 

vatteninträngning från kungsbalkongerna inte varit tillräckliga, vilket inneburit att nya 

vattenskador uppkommit. Brabo och deras underentreprenörer har tagit på sig ansvaret 

för detta och kommer att vidta åtgärder för att förhindra vidare skador. Tyvärr har även 

detta arbete fått skjutas på till senhösten då samtliga berörda tillhör riskgrupperna och vi 

därför inte kan komma in i berörda lägenheter. 

 
Belysning i pergolan 
Flera av er har säkerligen noterat att vi lite då och då får objudna gäster i våra 

loungemöbler i pergolan. Tyvärr skräpar de ner och förstör så vi behöver 

uppmärksamma dem på att detta är en privat gård. Eftersom de ofta kommer i skydd av 

mörkret kommer vi att sätta upp belysning i pergolan. Den har även vi glädje av mörka 

kvällar. 

 
Byte av portkodsläsare 
Några portkodsläsare mot gården har fungerat lite dåligt. Vi har därför bytt ut dem på 

Skolvägen 5 och 7 och Kyrkvägen 16. 

 
Nya medlemmar 
Vi har fått två nya grannar på Skolvägen 3. Vi hälsar Pumima Bhattscharjee och  

Azadeh Iranpour välkomna till vår förening. 

 

Styrelsen i Brf. Suseboparken 
Gunilla, Lars, Magnus, Roberto, Bengt, Susmita och Åke. 

  

  

 
 

   
 

 


