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Byte av portkod 
Nu är det hög tid att byta portkod på samtliga våra ytterdörrar mot gatan och gården. 

Detta kommer att ske Fredagen den 4 februari. Under tiden detta sker kan det vara 

svårt att komma in med portkoden. Du kan dock alltid komma in med din nyckel. 

 

Den nya portkoden kommer vi att meddela i god tid dessförinnan genom att lägga en 

lapp i din postbox.  

 

Hemsidan har uppdaterats 
Hemsidan har fått en uppdatering för att också kunna läsas i mobilen, plattan och alla 

typer av datorer. Hör gärna av dig om det är något som du saknar. Adressen som 

tidigare: www.brfsuseboparken.se  

 

Du vet väl att lägenhetspärmen numera finns digitalt på hemsidan. Där hittar du det 

mesta som rör vår förening. 
  

Nytt kärl i nedre soprummet 

Vår ansvarig för sophantering, Magnus Liljegren, har nu placerat en hink i det nedre 

soprummet i vilken alla kan lägga använda aluminiumbehållare till värmeljus. Dessa 

levereras sedan till Skopan för tillverkning av proteser. En behjärtansvärd insats som jag 

hoppas att vi alla följer. 

 

Fler laddstolpar för elbilar 

Efterfrågan på laddning för elbilar börjar nu öka genom att fler väljer att skaffa elbilar 

eller laddhybrider. Vi har därför breddat ytterligare två platser i garaget och kommer 

under året att förse dessa med laddstolpar. Vi kommer precis som tidigare  att söka 

bidrag för detta via klimatklivet.  

 

Vi vill uppmana alla som funderar på att köpa elbil/laddhybrid att i mycket god tid höra 

av er till uthyrningsansvarig eftersom det kräver mer framförhållning för att vi ska 

kunna erbjuda en plats när det blir aktuellt. 

 

Vi vill samtidigt passa på och tacka berörda hyresgäster som ställer upp och flyttar sina 

bilar till andra platser för att detta ska vara möjligt att genomföra. Därmed har vi också 

lyckats fylla alla våra platser både i garaget och utomhus. För närvarande har vi inga 

lediga platser. Det innebär också ett ekonomiskt tillskott till föreningen. 

 

 

Tack för ditt samarbete! 

------------------------------------- 

GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET ÖNSKAR 

Styrelsen för Brf. Suseboparken  

- Gunilla, Magnus, Agneta, Bengt, Roberto och Åke 
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