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Anmäl dig till Team Susebo på Facebook 
För att vi medlemmar i Brf. Suseboparken ska kunna utbyta erfarenheter och hålla koll 

på vad som händer har Facebook gruppen ”Team Susebo” startat. Vore toppen om du 

också anmäler dig till gruppen så att vi blir fler som är aktiva och delar med oss. 

 

Bostadstillsyn av kommunen 
Var 6:e år ska kommunen göra en tillsyn av alla fastigheter för att kontrollera hur vi 

arbetar med egenkontroll enligt miljöbalken för att motverka olägenheter för människors 

hälsa och miljö. I år var första gången denna tillsyn gjordes av vår fastighet och 

glädjande nog fick vi inga anmärkningar utan beröm för att vi har tagit fram 

underhållsplan, rutiner kring felanmälan och mycket annat. 

 

Årsmöte 21 november kl. 18.00 
Du kan redan nu reservera tid för årsmötet Torsdag 21/11 kl. 18.00.  Du kommer i god 

tid att få inbjudan, årsredovisning och valberedningens förslag på styrelse. Du kommer 

även att få ta ställning till nya mönsterstadgar för att tydliggöra vem som är ansvarig för 

underhåll och reparation i din lägenhet. 

 

Hör gärna av dig till valberedningen redan nu om du själv är intresserad av att delta i 

styrelsen eller kan tipsa dem om lämpliga personer. På hemsidan framgår vilka som 

ingår i valberedningen. 

 

Anmäl pågående brott till polisen 
Du har säkert hört att det pågår knarklangning på flera platser i vår kommun, även i 

Suseboparken och runt omkring på parkeringen vid vårt hus. Polisen ber dig därför 

rapportera omgående till 112 om du ser något ”skumt” som pågår. Det är också bra om 

du fotar reg.nr. på inblandade bilar eller annat som du tycker verkar skumt och 

rapporterar till polisen. Ring 114 14, gäller alla ärenden som inte är akuta. Du kan också  

fylla i formuläret som du finner på polisens hemsida.  

 

Nya medlemmar 
På Skolvägen 5, flyttar Agneta Engborg in under september. 

 

Lokal 2, på Kyrkvägen 20, har fått en ny hyresgäst, My Lashes & Nails som öppnar sin 

verksamhet 1 november. Det handlar om skönhetsvård, främst naglar och andra 

behandlingar.  

 

Vi hälsar våra nya hyresgäster och boende varmt välkomna till vår förening. 

 

En trevlig avslutning på sommaren önskar vi er alla 

 
Styrelsen i Brf. Suseboparken 

 Gunilla, Lars, Marianne, Magnus, Roberto, Bengt och Susmita 

   
 

 


