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Dags att tända granen!  
 

Välkommen till glöggmingel  
på gården 
 

Onsdag 27/11 kl. 18.00  
 
Då träffas vi för att gemensamt tända vår 

julgran och övrig julbelysning på gården. 
 

Samtidigt bjuder föreningen på glögg och 

pepparkakor. Vi dukar upp ett bord i gången 

till Skolvägen 3.  
 
Ingen föranmälan behövs utan det är 
bara att komma. Ta på varma kläder. 

 
Br-avgiften sänks med 5% från 1 januari 2020 
På årsstämman presenterade styrelsen ett glädjebesked nämligen att br-avgiften sänks 

för alla br-innehavare med 5% från 1 januari 2020. Detta är möjligt tack vare att 

föreningen fått en lägre räntekostnad med 105 592 kr per år vid villkorsändringen av ett 

av föreningens tre lån. Detta täcker sänkningen av br-avgiften med 5% per år.  

 
Kyrkvägen 16 och 22 har fått nya trapphusvärdar 
Vi välkomna Katarina Germundsson 

och Jenny Lindensparr som nya 

trapphusvärdar på Kyrkvägen. 

Redan nu kan du se att de bidraget 

till att skapa en välkomnande entré 

på Kyrkvägen. Mer kommer inför 

julen. 

 

Du kan alltid vända dig till din 

trapphusvärd om det är något du 

undrar över i din trappuppgång.  

 
Jenny Lindensparr, Kyrkvägen 22  och Katarina 

Germundsson, Kyrkvägen 16 

 
Kontaktuppgift till alla trapphusvärdar finns på anslagstavlan i varje trapphus och på 

föreningens hemsida. Vi vill samtidigt passa på och tacka tidigare trapphusvärdar Lars-

Erik Lundqvist och Marianne Jonasson. 

 

Föreningen ökar amorteringen på lånen och mer pengar avsätts  
till yttre underhållsfond 
De tre lån föreningen har är amorteringsfria, men våra lån är höga och uppgår till 

50 590 000 kronor, 2019-10-30. Styrelsen har därför beslutat att minst 1,2 Mkr per år ska 

amorteras av på lånen nu när räntan är så låg. Dessutom har styrelsen beslutat att avsätta 

mer pengar till yttre underhållsfond. Enligt nuvarande stadgar ska minst 0,1% av 

taxeringsvärdet för föreningens fastighet avsättas. I nya stadgarna har detta höjts till 0,3% 

eller att vi följer underhållsplanen. Styrelsen väljer att följa underhållsplanen. 

 

 



 

Styrelse vald på årsstämman 21 november 
På årsstämman fastställde de närvarande medlemmarna resultat- och balansräkningen för 

räkenskapsåret 2018/2019 som visar ett positivt resultat på +266 085 kronor. Styrelsen 

fick också ansvarsfrihet.  

 

I den nya styrelsen för räkenskapsåret 1/7 2019 – 30/6 2020 valdes följande: 

 

Styrelsen 2019/2020 
 Från vänster  

 Gunilla Ridström, ordförande, 

Skolvägen 5, ordinarie ledamot 

 Susmita Bhattacharjee, Skolvägen 5, 

ordinarie ledamot 

 Åke Bergström, Skolvägen 3, 

suppleant 

 Lars Brodin, Skolvägen 5, ordinarie 

ledamot 

 Roberto Agnoletto, Skolvägen 3, 

ordinarie ledamot 

 Magnus Liljegren, Skolvägen 7, 

ordinarie ledamot 

 Bengt Vestin, Skolvägen 3, ordinarie 

ledamot 

 

Valberedning 

 Ann-Marie Karsvik, Skolvägen 3 

 Auli Leskinen, Kyrkvägen 16 

 

 

Nya stadgar godkändes 
De nya stadgar som styrelsen tagit fram godkändes av de närvarande medlemmarna på 

årsstämman. För att stadgarna ska kunna godkännas slutligt och registreras hos 

Bolagsverket krävs dock ytterligare ett föreningsmöte. 

 

  

God JUL och GOTT NYTT ÅR önskar 
 
Styrelsen i Brf. Suseboparken 

 Gunilla, Lars, Magnus, Roberto, Bengt, Susmita och Åke. 

   
 

 


