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Koderna till soprummen 
I dagarna har ny kodbox även installerats i det nedre soprummet. Det innebär att vi nu 

kommer att begränsa tiden då du kan använda dig av portkod i båda soprummen. Mellan 

kl. 20.00-06.00 måste du använda din nyckel för att komma in i soprummen. Övrig tid 

använder du dig av samma portkod som gäller i våra trappuppgångar. Vi har också 

installerat brandvarnare i det nedre soprummet som kommer att larma på utsidan om 

brand uppstår. 

 

Dags för vårens GÅRDSFEST 
- Söndag 4 juni med samling kl. 16.00 

 
Vi hälsar speciellt våra nya grannar varmt 

välkomna. Vi träffas under informella 

former för att lära känna varandra och 

diskutera vad vi tycker kan förbättras 

ytterligare i vår förening.  

 

Föreningen bjuder på grillad korv med 

bröd och dricka samt kaffe med tårta.  

 
 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
I samband med gårdsfesten kommer vi också att hålla en extra föreningsstämma för att 

fatta beslut om ändringarna av stadgarna, vilket krävs för att de ska kunna registreras 

hos Bolagsverket. Som du säkert minns godkände vi dem på vårt ordinarie årsmöte  

8 november 2016, men det krävs ytterligare en föreningsstämma för slutligt beslut. 

 
Nya kopplingar i köksdelen 

Nu har kopplingarna i köksdelen bytts ut i samtliga lägenheter och hos våra fem 

hyresgäster. Detta för att förebygga att fler vattenskador ska uppkomma. 

 
Alger/mögelangrepp på balkongerna 
Under våren/försommaren kommer vi att ta bort algerna/mögelangreppen som bildats på 

balkongerna i norrläge, Skolvägen 5-7 och Kyrkvägen 16 och 22 mot gården. De 

lägenheter som är berörda kommer att få information om när detta kommer att ske. 

 

Andrahandsuthyrning/upplåtelse 

Kom igång att om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ALLTID ansöka 

om detta hos styrelsen. Om du hyr ut utan att fått godkännande av styrelsen kan du 

riskera att bli uppsagd från din lägenhet. 
 

Vårhälsningar från 

Styrelsen i Brf. Suseboparken 

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

 


