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Kära grannar!  
Vi hade hoppats att det förbättrade corona-läget under sommaren skulle hålla i sig även under 
hösten/vintern. Så blev det inte. Det innebär att vi måste fortsätta att hålla social och fysisk 

distans och att en del av de arbeten vi behöver göra i vår förening får pausa tills läget ser 

annorlunda ut. 

 

Besiktning av fasaden 
Föreningens besiktningsman har bjudit in byggföretaget, Brabo och berörda entreprenörer till en 

besiktning av vår fasad. Detta måste ske i god tid innan vår fastighet uppnår 10 år vilket blir i 

november 2021. För att underlätta detta arbete och för att vi ska vara försiktiga mot bakgrund av 

corona-smittan behöver vi din hjälp för att vi ska slippa gå ut på alla balkonger och undersöka 
fasaden. 

 

VIKTIGT - Vi behöver din hjälp! 
Alla behöver gå ut på sina balkonger och se om det finns några avvikelsen på fasaden, t ex att 
putsen har släppt eller om det finns sprickor i fasaden. Alla behöver rapportera till oss antingen 

att du inte hittar någon avvikelse eller att du gör det och i så fall vad, senast söndag 15/11, 

behöver vi informationen från dig antingen till föreningens ordförande Gunilla Ridström,  
073-91 04 700 eller till föreningens mail info@brfsuseboparken.se. Hör av dig om du är osäker 

och behöver hjälp med detta. 

 

Byte av brandvarnare 
Hör av dig till vår vice-värd Bengt Vestin om du inte varit hemma och kunnat ta emot 
brandvarnare under denna vecka. Du kan få hjälp med att installera brandvarnarna om du själv 

inte kan. 

 
Vatteninträngning kungsbalkongerna 
Garantiarbetena efter vatteninträngningen från kungsbalkongerna har pågått under hösten och 

det mesta har kunnat genomföras med hjälp av skylift. Dessvärre har arbetet dragit ut på tiden  
bl a pga att nya problem dykt upp och att besiktningsmannen vid flera tillfällen inte godkänt 

utfört arbetet som då har fått göras om. Detta innebär att allt arbete dessvärre inte kan slutföras i 

år utan kommer att slutföras så snart vädret tillåter under våren 2021. Det innebär också att vi 
pga corona-läget kan få problem med att slutföra återställandet av tätskiktet i lägenheterna under 

kungsbalkongerna. Vi kommer att ha en dialog kring detta med berörda br-innehavare. 

 

Byte av mätare på elementen 
Minol har just nu kö till byte av mätare för mätdata. Bytet kommer därför inte ske förrän efter 
årsskiftet beroende på hur corona-läget ser ut då. Vi kommer ut med mer information i god tid 

dessförinnan. 

 
Poströststämma istället för fysisk årsstämma 
Vår traditionella fysiska årsstämma som var planerad att hållas 12 november 2020 har blivit 

inställd, vilket vi har informerat om. Istället kommer styrelsen att hålla en poströststämma,  
7 december 2020. Du har fått information om hur detta går till i din mail eller i ditt postfack. 
 
OVK-besiktning i lokalerna 
Föreningen har nyligen genomfört OVK-besiktning av ventilationen i våra fem lokaler, utan 

anmärkning. Denna besiktning ska ske var 3:e år och motsvarande i våra lägenheter var 6:e år, 
vilket blir 2023. 
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Alla sopor går inte att slänga i våra soprum 
Vi har fortfarande problem med att några br-innehavare slänger sina sopor i fel kärl, vilket 

innebär merkostnader då det inte är säkert att entreprenörer tar soporna utan föreningen får 

beställa en extra hämtning.  
 

Du vet väl att vi har två soprum på Skolvägen 1-3. Det framgår av informationen på väggen i 

soprummen vad du får slänga i respektive kärl. Stekpannor, elektriska prylar, färg och 

kemikalier, leksaker, möbler, större emballage m m går INTE att slänga i våra soprum. De får du 
lämna på kommunens avfallsanläggning SÖRAB i Smedby. 

 

Du får inte byta nycklar till din lägenhet 
Om du tappar bort dina nycklar och behöver sätta in ett nytt lås ska du ALLTID vända dig till 

föreningens ansvarig för detta, dvs Christina Nordenskjöld Liljegren, kontaktuppgifter finns på 
hemsidan och på anslagstavlan i varje entré. Det är endast hon som har föreningens uppdrag att 

beställa nya nycklar och som har koll på alla nycklar som finns i omlopp. 

 

Därför höjer vi br-avgiften 
Styrelsens uppgift är att se till att föreningens ekonomi är i balans långsiktigt och att intäkterna, 
dvs br-avgifter och hyror från lokalhyresgäster samt avgifter från parkeringsplatserna,  täcker 

kostnaderna. Eftersom vi i år inte kommer att träffas fysiskt på årsstämman vill vi i styrelsen 

förklara hur styrelsen kommit fram till varför en höjning av br-avgiften är nödvändig med 5% 

från 2021-01-01. Kom ihåg att vi totalt har sänkt br-avgiften med ca 35% från övertagandet av 
fastigheten 2011, så även med denna höjning har vi en jämförelsevis låg br-avgift. 

 

Ökade kostnader 
1. Kostnaderna för underhåll ökar kommande år. Under 2020/2021 beräknas de uppgå till 

385 000 kr och för 2021/2022 till 804 000 kr. Under perioden 2019/2020 uppgick de till 
161 882 kr. 

2. Fortsatt amortering med 1,2 Mkr per år så länge räntan är så låg och vi fortfarande har höga 

lån på vår fastighet. 
3. Avsättningen till yttre underhållsfond ökar eftersom det följer den faktiska kostnaden för 

periodiskt underhåll, vilket krävs för att ha pengar till underhållet långsiktigt. 

4. Svårigheter att hyra ut ledig lokal från 2021-01-01, bl a pga av corona-läget. 
 

Ökade intäkter 
1. Höjningen av br-avgiften med 5% ökar föreningens intäkter med ca 105 000 kr/år 

2. Bättre ränta på ett av föreningens tre lån vid villkorsändringsdag, 2020-12-01 minskar 

kostnaderna med ca 105 000 kr/år. 

 

Slutsats: Det kanske inte räcker med höjningen på 5%, men vi kommer även 

fortsättningsvis att göra allt för att hålla kostnaderna nere.  

 

 

Vi tänder granen på gården 

Onsdagen den 25/11 kl. 18.00  
träffas vi på gården för att tända granen. Vi utgår 

ifrån att alla kommer att hålla fysisk distans. 

 
Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor.  

 

Som vi tidigare informerat om så blir det inget 
julmingel trapphusvis i år pga corona-läget. 

 

 
 

Hösthälsningar från styrelsen 
Gunilla, Lars, Magnus, Roberto, Bengt, Susmita och Åke. 

 

 



 

 


