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Kort rapport från extra föreningsmöte 5 maj 
Äntligen har solen och värmen tittat fram.  
 

Gemensam grillplats på innergården 
Därför känns det extra roligt att deltagarna på extra 

föreningsmötet 5 maj beslutade om inköp av en 

utegrill med grillplats på vår fina innergård. 

 

Vi kommer att iordningsställa grillplatsen så snart 

det går tillsammans med vår entreprenör Lövhagen 

Mark & Trädgård.  

 

Mer information kring hanteringen och bokningen 

av grillplatsen ber vi att få återkomma till i 

samband med att grillen kommer på plats.  

 

Förhoppningsvis kanske vi kan arrangera en 

gemensam gårdsfest då vi samtidigt kan inviga 

grillplatsen. 
 

 

 

Marksten istället för grusad gång 
 
Deltagarna beslutade också om en större 

investering genom att vi kommer att 

lägga marksten på våra grusade gångar på 

gården. Detta innebär att det kommer 

vara lättare att hålla rent och snyggt på 

vår gård både sommar och vintertid och 

att inte gruset förstör gräsmattan. 

 

 

Nya stadgar antagna 
Förändringar av våra stadgar, som vi antog på årsstämman 4 december, antogs 

också av deltagarna på detta extra föreningsmötet. De nya reviderade stadgarna 

kommer att läggas i brevlådorna till samtliga medlemmar. De kommer också att 

läggas på vår hemsida – www.brfsuseboparken.se.  

 

Principen för vår fastighetsförvaltning 
Garantiarbetena är ännu inte riktigt avslutade hos alla. Entreprenörerna har dock 

lovat vara klara till midsommar. Det innebär att vi nu kan börja titta närmare på en 

bättre lösning när det gäller vår tekniska fastighetsförvaltning som idag sköts av 

SBC/Driftia. Vi vill förenkla så mycket som möjligt. Målet är att du som medlem i 

föreningen bara ska behöva felanmäla på ett ställe, oberoende av vilken 

entreprenör som sedan utför åtgärden. Vi kommer också att titta närmare på om vi 

själva kan ta hand om enklare åtgärder med hjälp av vice-värdar. Mer om detta 

längre fram när vi hunnit ta fram ett förslag som vi också hoppas ska bidra till att 

spara pengar åt föreningen. 

 

http://www.brfsuseboparken.se/


Du vet väl att alla över 75 år kan få gratis hjälp av kommunens Väsbyfixaren? Det 

handlar om allt som kräver pall, stol eller stege, exempelvis att flytta mindre 

möbler, att byta glödlampor, proppar och batterier och att hämta och lämna saker 

från källare och överskåp. 

 

Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 
Till skillnad från föreningen, som har brutit räkenskapsår, har parkeringsbolaget 

kalenderåret som räkenskapsår. Det innebär att årsredovisningen för 2013 nyligen 

tagits fram. Den visar ett resultat för 2013 på -2 851 kr. Hyresintäkterna för våra 

totalt 72 parkeringsplatser uppgår till 361 898, vilket är 22 998 kronor mer än 

föregående år. Det ger ett tillskott till föreningen på 353 955, vilket är 29 894 kr 

mer än föregående år. 

 

Nya regler för avskrivning i bostadsrättsföreningar 
Du följer säkert debatten i media kring ändrade regler för avskrivning i 

bostadsrättsföreningen. Exakt hur de nya reglerna ska tolkas diskuteras 

fortfarande. Vi kommer självklart att följa detta noga och tillsammans med 

föreningens revisor titta närmare på hur detta påverkar oss. Vi bedömer dock i 

dagsläget att vi inte kommer att behöva höja bostadsrättsavgiften på grund av 

dessa ändrade regler den närmaste tiden. 

 

Utdebitering av värmekostnaderna 

Tyvärr visade det sig att Minol var tvungen att byta ut några mätare som inte 

fungerade fullt ut. Det innebär att utdebiteringen av värmekostnaderna individuellt 

inte har kunnat genomföras ännu. Som du säkert noterat sänktes din hyra från  

1 januari 2014 nästan 10% eftersom värmekostnaderna tidigare har ingått i din 

hyra. Det innebär att du kommer att få din individuella förbrukning påförd på din 

kommande hyresavi retroaktivt från 1 januari 2014. 

 

Dialog kring Suseboparken – Väsbys nya stadspark 
Under hösten kommer kommunen 

att bjuda in till ett antal dialog-

möten för att fånga upp olika idé-

förslag från oss Väsbybor. Vi som 

bor i närheten kommer att få en 

riktad inbjudan direkt i brevlådan.  

 

Första dialogmötet blir i 

Suseboparken i samband med 

månadsmarknaden på Hugo 

Sabels torg, loppis, Lördag 23/8.  
 

Därefter i Butiken i Väsby Centrum, Fredag 29/8 och Lördag 30/8. Förslagen kan 

lämnas från mitten av augusti – 31/8. Därefter går en förslagspanel igenom 

samtliga förslag och ta fram 3-4 koncept som vi därefter får rösta på. Röstningen 

äger rum i oktober, webben samt manuellt i t ex kommunentrén. Nya parken ska 

sedan stå klar under sommaren 2015. 

 

Med hopp om en solig och härlig försommar 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

Gunilla,  Per,  Admir,  Anita,  Ann-Louise, Lena och Roberto 

 


