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Laddstolparna i garaget nu på plats 
 

Nu har föreningen installerat två duo-

laddstolpar med plats för fyra elbilar. 

Samtidigt har vi breddat dessa platser. Tills 

dess att vi har hyresgäster som har behov av 

platser med laddstolpar hyr vi ut dem till 

övriga som önskar bredare platser. 

 

Tipsa gärna vänner och bekanta i närområdet 

att vi har lediga laddplatser för elbilar. Mer 

information kan du få från ordförande eller 

Lena Eriksson, ansvarig för uthyrningen av 

parkeringsplatser både ute och inne. 

 

 
Sortering av matavfall 
Styrelsen har fattat beslut om att vi ska börja sortera matavfallet i våra soprum. Du kommer att 

bjudas in till ett informationsmöte där du får veta mer om hur detta rent praktiskt kommer att gå 

till. Vi kommer att ta bort ett grönt kärl i nedre soprummet och komplettera med två nya för 

matavfallet. 

 

Gården är till för alla 

Vi måste alla hjälpas åt för att vår gård ska vara trivsam för alla, även de som inte vistas där. 

Den är ägs av oss alla och är vår gemensamma gård. Det är naturligtvis trevligt att vi har barn på 

gården som trivs, men vi vet ju alla att barn behöver vägledning av oss vuxna för att lära sig hur 

uppförandekoden på vår gård är. Det innebär att om föräldrarna till barnen inte säger till när 

ljudvolymen blir för hög eller leken för våldsam så får vi andra vuxna säga till. Det är också 

viktigt att påpeka att det är en privat gård, dvs den är enbart till för oss som bor i bostadsrätts-

föreningen. Gäster till oss boende är naturligtvis välkomna under förutsättning att vi själva också 

vistas på gården. Obehöriga måste vi tyvärr be att de lämnar gården. 

 

Cykelrummet görs inte om till förråd 
Intresset för förråd i vår fastighet bedömer styrelsen inte är tillräckligt stort vare sig från br-

innehavare eller hyresgäster för lokal för att göra förråd av cykelrummet. Vi kommer därför att 

behålla vårt cykelförråd i sin nuvarande form tills vidare.   

 

Stäng av vattnet till diskmaskinen 

Vi rekommenderar att du ALLTID stänger av vattnet till diskmaskinen när du inte använder den. 

Det är ett bra sätt att förebygga vattenskador. 

 

Missa inte SOMMARFESTEN I VÅR FÖRENING – Söndag 17 juni kl. 16.00 
Föreningen bjuder på grillkorv med tillbehör, vin och kaffe med tårta. Anmäl dig på lappen som 

sitter vid hissdörren snarast, dock senast 15/6. 

 
Sommarhälsningar från 

 
Styrelsen i Brf. Suseboparken 

Gunilla, Admir, Anita, Lena, Magnus och Bengt 

 

 


