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Lär känna vår nya grillplats  
 

Nu är plattsättningen på gården 

klar och vår nya grillplats står på 

plats. Visst blev det fint?  

 

Vi inbjuder därför alla till en 

grillkväll då vi demonstrerar hur 

den nya grillen fungerar. Vi går 

också igenom vilka hjälpmedel 

föreningen bidrar med och vad 

du själv behöver ta med dig för 

en lyckad grillkväll.  

 

Välkomna till grillfest på gården 

Måndag 25 augusti 
kl. 18.00 

 
 
PS. På anslaget vid hissen kan du 
ange hur många ni kommer till 
grillkvällen. 

  
Kommande avgifts-/hyresavi 
Som du säkert noterat blev det fel på avgifts-/hyresavierna vi fick i början av juni. 

Debiteringen av varmvatten för perioden februari-april 2014 saknades och 

tidsperioden för el angavs till februari men inkluderade även mars och april, 2014.  

 

Vi sänkte även hyran från 1 januari 2014 ca 10% eftersom vi från detta datum 

kommer att utdebitera värmekostnaderna individuellt. Tidigare ingick de i hyran.  

 

Hittills har du dock inte påförts någon kostnad för värmekostnaderna eftersom vi 

haft lite strul med hanteringen via Minol som lämnar uppgift om detta till SBC. 

Det innebär att du kommer att påföras en hel del kostnader på avgifts-

/hyresavierna som skickas ut i början av september.  

 

Följande kommer att finnas med på din kommande avgifts-/hyresavi: 

 Kostnaderna för varmvatten för februari-juli 2014, dvs två kvartal. 

 Kostnaderna för el för maj-juli 2014, dvs ett kvartal. 

 Kostnaderna för värmen för första och andra kvartalet 2014. 

 

 

Dialog kring Suseboparken – Väsbys nya stadspark 
Missa inte kommunens inbjudan till dialogmöte kring Suseboparken, vår nya 

Stadspark, som äger rum i parken Lördag 23/8 kl. 10-15. Samma dag är det 

sommarloppis på torget.  

 

Självklart är det extra viktigt för oss som bor alldeles i närheten att vara med och 

påverka hur vi vill att den nya parken ska se ut i framtiden. 

 

 



Vattningen på gården 

Vi har noterat att det är svårt att plantera blommor i de fyra hängamplar som sitter 

på pergolan på gården. Vi har därför köpt konstgjorda murgrönor vilka INTE 

behöver vattnas. Inför nästa sommar kommer vi att komplettera vattningsslangarna 

så det blir enklare för alla att sköta vattningen.  

 

Stort tack allihopa för att ni hjälpt 

till och vattnat vår gård och entré 

under sommaren. Därmed har vi 

alla kunnat njuta av de vackra 

planteringarna. 

 
 

Garageinfarten 
Av säkerhetsskäl kommer vi även att sätta upp sensorer på insidan av garaget som 

känner av om något/någon är i vägen. Idag har vi endast sensorer på utsidan. 

 

Vid garantibesiktningen anmärkte vi på markstenen vid garageuppfarten. Brabo 

påpekade då att det var kommunen som föreslagit denna lösning. Vi tog därför 

kontakt med dem och har kommit fram till att byta ut den slitna markstenen vid 

garageuppfarten och lägga gatusten hela vägen istället. Kostnaden delas mellan 

kommunen, Väsbyhem och föreningen, dvs 1/3 var. 

 

Vi kommer också justera upptändningen i garaget så att det tänds lite snabbare. 

 

Barrväxter runt planteringar vid Skolvägens böj 
Några av våra växter runt planteringarna vid parkeringen på Skolvägen har blivit 

förstörda, främst beroende på att kommunen lagt upp snö under vintertid. Vi har 

därför haft ett möte med kommunen och kommit överens om att de planterar 

barrväxter i de två planteringarna i böjen på Skolvägen som en kompensation för 

de växter som blivet förstörda.  

 

 

Med hopp om en fortsatt solig och härlig sensommar 
 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

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

 


