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Nya dörrkoder nu på plats 
Som ni vet har vi nu bytt dörrkod i samtliga trappuppgångar och i soprummen. Tyvärr 

visade det sig att det inte var möjligt att under en viss tid begränsa tiden då vi kan 

använda oss av koden. Det innebär att koden gäller dygnet runt, men du kan självklart 

också alltid använda dig av nyckel. 

 

Tänk på att INTE lämna ut koden till obehöriga. Post och tidningsbud har en annan kod 

än vi boende liksom våra entreprenörer. 

 

Det övre soprummet klart 
Nu har vi med hjälp av Renew återställt vårt övre soprum efter branden på julafton. Vi 

passade samtidigt på att installera brandvarnare som i händelse av brand kommer att 

larma från utsidan. Liknande brandvarnare kommer vi också att installera i vårt nedre 

soprum. För att underlätta städning av soprummen har vi också passat på och målat 

golven i båda soprummen med en lättstädad yta. Kostnaden för att återställda vårt 

soprum står vårt försäkringsbolag för. Föreningen får dock betala självrisken på 8 000 kr 

samt de extra kostnader som blir för de förbättringsåtgärder vi vidtagit. 

  
5-årsbesiktningen 
Nu ska garantiåtgärderna vara avslutade i samtliga lägenheter. Om ni inte är nöjda med 

det jobb som har utförts eller har åtgärder som inte har gjorts så kontakta omgående vår 

ordförande. 

 

En del arbeten återstår i själva fastigheten vilket innebär att du kan möta olika  

hantverkare framöver. Om du är osäker på var de kommer ifrån kan du alltid be om 

legitimation. 

 
Kameraövervakning i garaget och trappuppgångarna 
Efter många diskussioner har styrelsen fattat beslut om att sätta upp kameraövervakning 

i garaget och i samtliga trappuppgångar. Frågan diskuterades på informationsmötet efter 

årsmötet och övervägande del av deltagarna ställde sig positiva till detta. Det är tråkigt 

att vi bedömer att detta behövs, men mot bakgrund av de incidenter som skett i vår 

fastighet har styrelsen sammantaget kommit fram till detta beslut. Kostnaden för detta 

uppgår till ca 75 000 kr inkl. moms. 

 

Du har säkert noterat skyltarna som sätts upp på våra dörrar för att informera om att vi 

har kameraövervakning i vår fastighet. Ingen av kamrerna är riktade utåt mot 

allmänheten och därför behöver vi heller inget tillstånd.  

 

Vi kommer även att sätta upp brandvarnare i garaget vilka, på samma sätt som i 

soprummen, larmar ut mot gatan. 

 

Flera vattenskador har upptäckts 

Vid tre tillfällen har br-innehavare drabbats av vattenskador i köksdelen. Hittills har 

föreningen fått ersättning av försäkringsbolaget och bara behövt stå för självrisken på 

8 000 kr. I ett fall gick kostnaden totalt på 49 000 kr.  

 

 

 



 

Eftersom det finns anledning och tro att samma skador kan uppkomma på fler ställen 

måste vi vidta förebyggande arbete annars finns det risk att försäkringen inte gäller 

eftersom det är skador som vi känner till. Styrelsen håller därför på att ta in offert för 

byte av kopplingar under kökskranarna till både kall- och varmvatten i samtlig 

lägenheter. Denna kostnad står föreningen för. 

 

Telia Fastighetsanslutning, Bredband/TV/Telefoni 
Det avtal på 5 år som Brabo tecknade i samband med att vår fastighet och blev klar, 

2011/2012, kommer att upphöra 2017-04-14. Avtalet innebar att Telia stod för 

kostnaden att dra alla kablar för anslutning av bredband/TV/telefoni till vår fastighet. 

Individuella avtal med respektive br-innehavare tecknades kring de tjänster som var och 

en önskade.  

 

Vi har nu tittat närmare på vad som finns på marknaden. Vi kan då konstatera att det 

endast är Telia som för närvarande har kablar som möjliggör anslutning till vår fastighet. 

För att kunna ansluta t ex ComHem, Boxer eller Bredbandsbolaget krävs bl a nya 

installationer, som kommer att ta ett antal månader och som också kan innebära 

störningar, då Telia behöver två månader för att koppla bort nuvarande installationer. Vi 

har också konstaterat att prisnivån och de tjänster som leverantörerna på marknaden 

erbjuder är mycket lika. 

 

Styrelsen har därför beslutat att göra en kollektiv fastighetsanslutning till samtliga 

hushåll med Telia på 3 år. Kostnaden med en kollektiv fastighetsanslutning mot en 

individuell fastighetsanslutning som vi har idag blir ca 50% lägre än nuvarande, dvs 

föreningen betalar 289 kr/lägenhet och år. Då äger dessutom föreningen all utrustning, 

vilket underlättar när någon flyttar samtidigt som det blir mer förmånligt att bo i vår 

förening när att kostnaden för bredband/TV/telefoni ingår i br-avgiften. 

 

I korthet får du tillgång till följande vilket kommer att ingå i din br-avgift: 
 Trådlös router (byts ut hos samtliga utan kostnad till en ny modernare) 

 Digitalbox HD  

    

Tjänster: 

 Kollektiv Bredbandstelefoni     

Kollektiv Bredband, 50-100/100     

Kollektiv TV, TV-paket Lagom, 39 kanaler och 20 playtjänster 
 

De br-innehavare som önskar öka på bredbandshastigheten till 250 eller mer, eller vill 

utöka med fler TV-kanaler eller ha TV i flera rum får teckna ett tilläggsavtal för 

dessa tjänster och betala den extra kostnaden direkt till Telia, se mer i bifogade Telias 

tjänstepaket. 

 

Vad som ingår i TVpaketet Lagom framgår i bifogade dokument. 

 

Samtliga individuella avtal upphör automatiskt i samband med att vi tecknar en kollektiv 

fastighetsanslutning per 2017-04-14. Kontakta vår ordförande Gunilla Ridström om du 

har ytterligare frågor. 

 

Detta innebär i princip ytterligare en sänkning av br-avgiften eftersom kostnaden 

kommer att ingå i din br-avgift. 
 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

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

 


