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Stort deltagande på gårdsfesten med extra föreningsstämma 
 
Det är alltid lika glädjande att så många 

väljer att delta på våra gårdsfester. Extra 

trevligt var det också att flera av våra nya 

grannar deltog denna gång, söndagen den 

4 juni. 

 

Samtidigt med gårdsfesten hade vi också 

utlyst extra föreningsstämma. Där fattade 

våra medlemmar enhälligt beslut att fast-

ställa våra nya stadgar. Det innebär att vi 

nu kan skicka in dem för registrering till 

Bolagsverket. 

 
 

Ljuskupolerna i hissarna byts ut 
Du har säkert noterat att det är olika färg på ljuskupolerna i våra hissar. Det beror på att 

vi hittills bara bytt de som har gått sönder, vilket de gör efter ca fem år. Vi har nu köpt 

in fler kupoler så att samtliga kommer att bytas ut under juni i alla hissar.  

 

Häckarna runt uteplatserna på innergården 
Styrelsen har beslutat att ge TreA, som sköter vår markskötsel, i uppdrag att gödsla och 

fylla på med jord samt beskära, vid behov, häckarna runt uteplatserna på vår innergård. 

 

Däremot ser vi gärna att ni som har era uteplatser längst ner mot gården ansvarar för 

vattning och ogräsbekämpning av häckarna. 

 

Fakturorna från Telia kring Tripple-play 
Vi har observerat att Telia har lagt avgiften för vår kollektiva fastighetsanslutning för 

Tripple-Play på några enskilda br-innehavare istället för föreningen. Vi ber dig checka 

av din faktura från Telia och ringa dem om så är fallet. Avgiften för detta ligger numera 

på föreningen, vilket innebär att du bara ska betala eventuella merkostnader för det du 

har beställt utöver det som ingår i föreningens kollektiva fastighetsanslutning. 

 

Ugglor på taket håller fåglarna borta 
Förra året hade vi problem med fåglarna på vår gård. För att detta inte ska upprepa sig 

har vi placerat ugglor på taket. Hittills verkar det har fungerat. Fåglarna håller numera 

inte till på vårt tak utan på grannfastigheterna.  

 

Lägenhetspärmen innehåller viktig information 
I lägenhetspärmen som vi alla fick när vi flyttade in finns skötselråd och tips på hur vi 

ska sköta vår lägenhet som är vars och ens ansvar. Vi kommer att uppdatera pärmen och 

undersöka om vi kan lägga den på vår hemsida istället för att ha den i pappersformat. 

 

 

 

 



Filtret i ventilerna måste rengöras 
Vårt hus har mekanisk frånluftsystem med 

återvinning. Det innebär att frisk luft 

kommer in i lägenheten via ventiler 

ovanför fönster och fönsterdörrar. Lämna 

därför ALLTID ventilationsventilerna 

ÖPPNA, annars kommer inte 

ventilationen fungera som den ska. 

Frånluften tas från kök och badrum. 

Energin från den varma frånluften som 

ventileras bort återvinns och hjälper till att 

värma upp varmvattnet i huset. 

 

Filtren i ventilerna måste rengöras 

regelbundet. Detta har vi inte tidigare känt 

till och det framgår heller inte av 

lägenhetspärmen. Vi uppmanar därför 

SAMTLIGA att skruva ner ventilerna och 

rengöra dem. Behöver du hjälp? Kontakta 

våra vice-värdar Admir eller Magnus så 

hjälper de dig mot en rimlig ersättning. 

 
Så ska ”knappen” stå vid öppen ventil 

 
Den röda knappen ska INTE synas när 

ventilen är öppen. 
 

Styrelsen måste ge tillstånd vid förändringar i din lägenhet 
Du bor i bostadsrättsförening. Det innebär att du inte får göra några hål i fasaden. Det 

innebär också att du inte får vidta några större förändringar i din lägenhet utan att fråga 

styrelsen om lov. Alltid bättre att fråga en gång för mycket. 

 

Boka KRÄFTFEST – Lördag 26 augusti kl. 15.00 
Redan förra året var vi några som testade intresset för en kräftfest, men vi var ute lite 

sent med påannonseringen så därför var det många som inte kunde delta. Detta tänkte vi 

ändra på i år, så boka redan nu tidpunkten för kräftfest på gården. Mer information 

kommer närmare inpå. 
 
En trevlig sommar önskar vi alla våra medlemmar 

 
Styrelsen i Brf. Suseboparken 

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

 

 

 
 

PS! Du vet väl att du kan boka gården för egna fester. 

Skriv en lapp och lägg i fövaringslådan till vänster.DS.  

 


