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Dörrarna på soprummen nymålade 
Vi har nu målat ytterdörrarna till soprummen, elcentralen och rökluckorna mot 

Skolvägen 1-3, eftersom de var i behov av detta. Tänk på att inte sparka upp dörrarna så 

håller de sig fräscha lite längre. 

 

Underhållsplan nu framtagen 
Styrelsen har nu tagit fram en underhållsplan för det periodiska (långsiktiga) underhållet 

av fastigheten. Den kommer att ligga till grund för hur mycket pengar vi kommer att 

avsätta i budgeten för kommande underhåll. Vår fastighet är fortfarande ganska ny och 

kommer inte att behöva något större underhåll förrän fastigheten uppnått ca 15 år, men 

det är viktigt att vi redan nu avsätter pengar för det långsiktiga underhållet för att slippa 

höga höjningar av br-avgiften framöver. 

 
Korridorerna i förrådet ska vara fria från prylar 
Vi har uppmärksammat att några boende förvarar stolar och bildäck i korridorerna i våra 

lägenhetsförråd på Skolvägen 3-5. Detta är inte tillåtit. Vi kommer att slänga dessa om 

ni inte flyttat på dem.  

 

OBS. Det är heller inte tillåtit att förvara bildäck i garaget. 

 

Barnvagnsrummet är inget förråd 
Vi har noterat att det står en spånskiva och en matta i barnvagnsrummet på Skolvägen 3. 

Detta rum är inget allmänt förvaringsrum. Det är till för barnvagnar och rullstolar. Så du 

som ställt dessa prylar här måste omedelbart ta bort dem annars kommer vi att slänga 

dem.  

 

Föreningen har inget förråd så i mån av plats använder vi barnvagnsrummet till 

föreningens gemensamma prylar, extra bord och stolar som vi som boende får låna, samt 

förvaring av tillbehör inför gårdsfester.  

 
Vattenskadan från kungsbalkongerna 
Efter en lång process har byggföretaget, Brabo, och dess underentreprenörer äntligen 

tagit sitt ansvar och är igång med att åtgärda tätningen på kungsbalkongerna så att det 

inte ska uppstå någon liknande vattenskada i framtiden. Efter att man monterat tillbaka 

avskärmningsskärmarna på kungsbalkongerna på ett mera tillfredsställande sätt, kommer 

man med största sannolikhet också att montera om ett antal skärmar på samma sätt på 

några balkonger mot innergården där man inte har glasat in balkongen. Vi återkommer 

lite längre fram till er som är berörda. 

 

Det var dock lite tur att detta hände innan 10 års gränsen hade passerat för så långt har vi 

garanti mot denna typ utav byggfel. 

 

Planeringen är att samtliga åtgärder ska vara åtgärdade innan semesterperioden börjar. 

 

Solceller på taket 
Vi har fått frågan från några boende hur vi ställer oss till installation av solceller på taket 

i vår fastighet. Styrelsen har fattat beslut att inte göra några förändringar på fastigheten 

förrän efter 10 år. Detta eftersom vi inte kan kräva ersättning från byggbolaget på 

eventuella skador som kan uppkomma om vi själva har gjort förändringar på fasad eller 

tak.  

 



 

Missa inte Trädgårds- sommarfesten på söndag 9/6 kl. 16.00.  
Du anmäler dig lämpligast genom att fylla i ditt namn på listorna som sitter i varje 

trappuppgång eller skicka ett mail till karolineagnoletto@gmail.com. 

 

Ny hyresgäst lokal 
Föreningen har fått en ny hyresgäst för lokal 5 på Skolvägen 1. Det är ett nytt 

hemtjänstföretag, Folkets Hemtjänst Stockholm, som är vår nya hyresgäst. 

 

Nya medlemmar 
Den 1 mars fick vi en ny medlem på Skolvägen 7, Maryam Akhondipour. Den 1 april 

flyttade Kerstin o Kjell Jappsson in på Kyrkvägen 22. Styrelsen har även beviljat 

andrahandsuthyrning under ett år på Kyrkvägen 22 där Frank och Ingrid Bergman bor. 

Under våren har även Inger o Lars Hildebeck flyttat in på Skolvägen 3.  

 

Vi hälsar våra nya hyresgäster och boende varmt välkomna till vår förening. 

 

Glad sommar önskar vi er alla 

 

 
   

Styrelsen i Brf. Suseboparken 

 Gunilla, Lars, Marianne, Magnus, Roberto, Bengt och Susmita 

   
 

 


