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De sista två åren har verkligen satt oss under svår prövning. När corona-pandemin 

äntligen börjat att lätta så kommer nästa chock. Krig i Ukraina. Det som vi alla trodde 

aldrig skulle hända igen, händer. Dessutom hotar Putin flera länder, bl a Sverige. MSB 

och andra myndigheter rekommenderar oss att vi bör förbereda oss för kris även här. 

Några tips har vi samlat nedan för att underlätta detta.  

 

 

Här ligger ditt närmaste skyddsrum 
På MSBs hemsida finns en skyddsrumskarta och 

där framgår att vårt närmaste skyddsrum ligger på 

gaveln av Väsbyskolan vid Hugo Sabels torg. Det 

är kommunen som är fastighetsägare och som har 

48 timmar på sig att iordningställa skyddsrummet. 

Där ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, 

ventilation och toalettmöjligheter. I en krigssitua-

tion får du vara beredd på att det kan vara avbrott i 

exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen i 

skyddsrummet. 

 

Bra att ta med till skyddsrummet 

Vatten i flaska eller dunk 

Mat som tål rumstemperatur 

Hygienartiklar 

Toalettpapper 

Mediciner 

Första hjälpen-utrustning 

 

Varma kläder 

Värdehandlingar (ID-kort/körkort, 

kontokort, kontanter) 

Nycklar 

Mobiltelefon + laddare 

Ficklampa 

På Livsmedelsverkets hemsida får du tips på vilka torrvaror, konserver och andra  

livsmedel som kan vara bra att ha hemma vid kris, ”Bra mat vid kris”, 

www.livsmedelsverket.se. 

 

Installation av hjärtstartare 
Vi kommer att installera en hjärtstartare. Den kommer att finnas på väggen i gången mot 

gården på Skolvägen 3. Vi kommer också att erbjuda de som är intresserade en demon-

stration av hjärt- och lungräddning inkl. hantering av hjärtstartare. Om du är intresserad 

att delta så anmäl dig till info@brfsuseboparken.se snarast. 

 

Stamspolning 
På grund av pandemin har vi skjutit upp stamspolningen de senaste två åren. Nu 

kommer vi dock att genomföra den under våren. Separat information om detta kommer 

ca två veckor innan. 

 

Ommålning av fasad mot Skolvägen 7 
Fasaden på kortsidan mot Skolvägen 7 och gården kommer i början av våren att målas 

om till enhetlig färg. Tyvärr har fasaden flera gånger råkat ut för klotter och vid 

saneringsarbetet har återställandet inte blivet helt korrekt. 

http://www.livsmedelsverket.se/
mailto:info@brfsuseboparken.se


 
Fler laddstolpar kommer att installeras i garaget 
Efterfrågan på laddstolpar för laddning av elbilar/laddhybrider ökar i samhället, också i 

vår förening. Styrelsen har därför beslutat att installera totalt nio laddpunkter utefter 

väggen mot Skolvägen 3 i garaget. Idag har vi fyra. Installationen kommer att ske under 

mars/april. Precis som tidigare har vi fått statligt bidrag till 50% av kostnaden. Det är 

osäkert hur länge till staten kommer att bidra med detta så därför vill vi passa på. 

Berörda hyresgäster som idag står på platser som kommer att förses med laddstolpar 

kommer att erbjudas andra likvärdiga platser för att kunna lämna plats för elbilar. 

 

Obs! Du måste vara ute i mycket god tid, minst tre månader, om du planerar att skaffa 

en elbil/laddhybrid eftersom det oftast kräver lite ommöblering i garaget för att kunna 

erbjuda en laddplats. 

 

Utplacering av utemöbler 
Våra trädgårdsmöbler i trä som normalt står runt 

sandlådan är under ommålning och vi räknar med att 

dessa samt loungemöblerna i pergolan kommer att 

vara på plats på gården senast innan påsk. 

 

Tisdagsträffarna återupptas 
Så snart våra trädgårdsmöbler är på plats och vädret 

så tillåter återupptar vi våra lunchträffar på gården – 

Varje tisdag kl. 13.00. Alla är välkomna. Ta gärna 

med lite fika. 

 

 

Underhåll av plank på gården under sommaren 

Avskärmningsplanken mellan uteplatserna mot gården kommer under sommaren att 

oljas in. Det kommer även planken i pergolan att göras, i den mån det går. Även planken 

runt sandlådan kommer att oljas in och sanden kommer att ersättas med ny. Vi kommer 

att erbjuda skolungdomar feriearbete för att hjälpa till med dessa arbeten. Kommunen 

står för ersättning och försäkringar. 

 

Vattenskada i lägenhet och butik 
Föreningen har råkat ut för en vattenledningsskada från toaletten i en lägenhet på 

Kyrkvägen 22 som upptäcktes av nagelbutiken då vattnet läckte från taket i deras lokal. 

Denna typ av vattenskada är föreningens ansvar och eftersom vi har en hög självrisk, 

48 300 kr, är den en stor oförsedd kostnad vi får ta. Då det finns risk för att liknande 

vattenskador kan uppkomma i fler lägenheter kommer vi så snart det är möjligt att byta 

vattenavstängningen under tvättställen för att förebygga framtida skador. Mer 

information om detta kommer. 

 

Energibesparande åtgärder   
De ökade elkostnaderna har säkerligen inte undgått någon. Vi har ju haft tur i vår 

förening eftersom styrelsen tecknade ett 3-årsavtal med fast pris till 0,46 kWh. Trots det 

ökar energikostnaderna. Men det finns flera energibesparande åtgärder som du kan göra 

i din lägenhet för att hålla kostnader nere. Bifogar tips på dessa från energi- och klimat-

rådgivningen i kommunen. 
 
---------------------------------- 
Styrelsen för Brf. Suseboparken  
- Gunilla, Magnus, Agneta, Bengt, Roberto och Åke 

 


