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Ordinarie föreningsstämma – Torsdag 23 novemer kl. 18.00 
Snart är det dags för ordinarie föreningsstämma då du bl a väljer styrelse, godkänner 

årsredovisningen. Då kan du också lämna in motion på frågor du vill ta upp på ordinarie 

föreningsstämma. Motionen ska du lämna till styrelsen senast 2017-09-30 (enligt 

stadgarna senast 2017-09-15). Stadgarna finner du på föreningens hemsida – 

www.brfsuseboparken.se. 
  
Armatur med LED-belysning i trapphusen 
Våra lampor i trapphusen börjar gå sönder och vi vill självklart ersätta dessa med LED-

belysning. Detta går dock inte med nuvarande kupoler varför vi tagit fram en ny 

liknande. Hur den ser ut kan du se på bottenvåningen på Skolvägen 3 där vi satt upp en 

som test. Vi kommer att ersätta samtliga nuvarande armaturer med LED-belysning 

under en 2-årsperiod allteftersom de nuvarande går sönder. 

 

Faktura på din parkeringsplats via mail 
För att spara pengar vill vi skicka fakturan på din parkeringsavgift från Suseboparken 

Parkerings AB till din mailadress. Det innebär att du nästa gång, i början av december, 

inte längre får fakturan på papper via posten utan till din mailadress. 

 

Du som fortfarande önskar få fakturan på papper ombedes meddela detta till Lena 

Eriksson, lenamkeriksson@gmail.com senast 2017-09-30. 

 
Du får INTE slänga möbler i soprummet 
Det är viktigt att vi alla respekterar de regler som gäller i soprummet. Du som slängde 

en hylla. Det var inte OK. Det innebär att någon annan får åka med den till avfalls-

stationen.  

 

På anslagen i våra två soprum framgår vad du får slänga och i vilka kärl du ska lägga 

dina sopor. Om vi inte respekterar detta så tömmer inte våra entreprenörer kärlen, vilket 

innebär att vi får beställa extra turer och betala mer. 

 

Byte av koppling i badrum/WC 
Föreningen kommer att byta kopplingen i samtliga badrum/WC då vi har råkat ut för 

vattenskador i några lägenheter. Kostnaden står föreningen för. Vi återkommer med 

datum för när detta kommer att ske. 

 

Bord och stolar för utlåning 
Styrelsen har beslutat att köpa en två hopfällbara bord, vita dukar till dito och 10 

hopfällbara stolar som vi dels kan använda vid våra gårdsfester men du kan också låna 

dem för privata fester. De kommer att ställas i barnvagnsrummet på Skolvägen 3. Där 

sätter vi också upp ett bokningsschema där du kan boka upp dig. 

 

Underbara höstdagar önskar vi alla våra medlemmar 

 
Styrelsen i Brf. Suseboparken 

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