
BRF. Suseboparken 
Upplands Väsby 
 

Lägesrapport 16 

vecka 8, 2014 
 

Fortfarande lyser vintern med sin frånvaro. Även om det hann 

komma lite snö på julgranen precis innan vi tog ner den. Innan våren 

kommer planerar vi att hålla ett extra föreningsmöte för att informera 

dig om viktiga beslut och för att fastställa stadgeförändringarna. 

Garantiarbetena ska åtgärdas  
På uppdrag av det byggföretag som byggt vår fastighet, Brabo, kommer nu snart 

Hökerum Bygg AB att utföra garantiarbetena enligt besiktningsprotokollet i samtliga 

lägenheter, butiker och i fastigheten. Separat information om detta kommer att skickas 

ut i god tid innan till alla från Hökerum Bygg. Tänk på att lämna nyckeln till någon 

granne om du inte har möjlighet att vara hemma under den aktuella perioden. 

OBS! Se till att du inte släpper in obehöriga under denna period. Be om 

legitimation innan du släpper in någon.  

Fler entrémattor  
Som du säkert noterat blir det fort smutsigt i entréerna 

och hissarna under vinterperioden. Det innebär att det 

kanske inte räcker med att städa trapphusen en 

gång/vecka. Som en första åtgärd har vi dock beslutat att 

beställa ytterligare entrémattor till Skolvägen 5 och 

Kyrkvägen 16 och 22. Vi får sedan avvakta om detta 

räcker. På Skolvägen 3 och 7 får vi inte rum med 

entrémattorna. Om dessa åtgärder inte räcker så får vi öka 

städningen till två ggr/vecka i entrén och hissen under 

vinterperioden. 

 
 

Felanmälan av automatisk dörröppnare 

Tyvärr har vi haft en del problem med de automatiska dörröppnarna. Eftersom vi har två 

års garanti på dessa ska vi inte felanmäla ev. problem till SBC utan direkt till 

entreprenören som har gjort arbetet, Lås & Nyckel AB, Stefan Cronhag, 070-598 28 46. 

Du kan också kontakta din trapphusvärd så ombesörjer han/hon att felanmälan görs. 

Ändrad tändning av garaget  
För att spara energi har vi ställt om den 

automatiska upptändningen i garaget. Det 

innebär att när Väsbyhems hyresgäster kör 

in via vårt garage så tänds enbart gången 

fram till deras port. När vi kör in i vår del 

tänds bara den del upp som är berörd 

 
 



Föreningen har fått en ny hemsida – www.brfsuseboparken.se 

Där finner du all information som berör din bostadsrättsförening. Hemsidan anpassar 

sig också när du hämtar informationen i din Iphone eller Ipad. Hör gärna av dig om du 

saknar något.  

Protokoll från årsmötet finner du på hemsidan och på anslagstavlan i våra trapphus. 

Glädjande energideklaration 

Vi har nu fått energideklarationen för vår fastighet. Den visar att vår fastighet är byggd 

för att spara energi. Vi har fått ett mycket lågt värde för energiprestanda på 61 kWh/m2 

och år. Kravet på nybyggda fastigheter är 92 kWh/m2 och år. 

Portkoderna kommer att bytas 

Vi har noterat att vi haft besök av ovälkomna personer 

som trängt sig in i våra lägenheter och andra som 

busringt mitt i natten.  

 

Vi kommer därför under närmaste tiden att byta 

portkoderna. Du kommer att få information om detta i 

god tid i din brevlåda. 
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