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Kära grannar! 
Äntligen har solen och värmen kommit till oss och pandemin börjar lätta så att vi kan träffas och 

umgås med varandra. Nu håller vi alla tummen att denna hemska farsot är över, denna gång. 

 

Byte av mätare Minol 
Glöm inte att meddela Åke Bergström vem du har lämnat din nyckel till om du inte är hemma 

när Minol/Brunata kommer för att byta mätare under vecka 24 och 25. 

 

Alla har nu fått information direkt i brevlådan vilken tid som de kommer till just din lägenhet. 

Om inte så hör av dig till Åke Bergström.  

 

Återställandet av kungsbalkongerna 
Tyvärr är föreningen och byggbolaget Brabo inte överens om hur återställandet av kungs-

balkongerna ska gå till, vilket innebär att återställandet drar ut på tiden. Detta beklagar vi 

verkligen och gör allt vi kan för att vi ska komma till ett avslut. För närvarande har vi tagit hjälp 

av såväl besiktningsföretaget BESIKTAB samt anlitat en advokat som hjälper oss att driva 

ärendet gentemot byggbolaget.  

 

Fasadbesiktning 
Tyvärr är heller inte föreningen och byggbolaget Brabo överens om skicket på fasaden och att 

man valt att bygga med enstegs-tätad fasad trots att Boverket avråder från detta. Även i detta fall 

har vi anlitat en advokat som hjälper oss att hantera processen korrekt.  

  

Rapport från vice-värdarna 
 Sanden i sandlådan kommer att bytas ut samtidigt som den ena ramen runt 

sandlådan kommer att slipas och oljas in. Detta kommer att göras efter 

semesterperioden. 

 Ytterbelysningen vid våra entréer är rengjord och flera lampor som slocknat utbytta. 

 Utemöblerna vid sandlådan kommer att slippas och lackas under sommaren. 

 

Markskötseln 

Vår entreprenör 3A som sköter markskötseln på gården och utefter Skolvägen 5-7 kommer 

under nästa vecka att klippa häckarna samt ta bort ogräs på uteplatserna mot gården. 

 

Lediga p-platser 
Just nu finns två vanliga parkeringsplatser lediga i garaget samt en plats utomhus. Hör av dig till 

Kerstin Tjernberg om du är intresserad. Tre av fyra platser med elstolpar för laddning av elbilar 

är nu uthyrda. Hör av dig i god tid om du planerar att köpa en elbil eller laddhybrid  så att vi 

hinner planera för att erbjuda dig en laddplats. 

 
Respektera dina grannar – Ingen borrning eller spikning före 09.00  
Du som väckte dina grannar med borrning och andra oljud redan 07.20 härom morgonen har väl 

missat att det i trivsel- och ordningsreglerna framgår att hantverksarbeten endast få ske under 

dessa tider: 

 

 Måndag – Torsdag - 09.00-20.00  

 Fredagar - 09.00-18.00  

 Lördagar - 11.00-18.00  

 Söndag - 11.00-18.00  

 



10 års-jubileum 
Trapphusvärdarna kommer att presentera förslag på hur vi kan fira våra 10 år som boende i Brf. 

Suseboparken. Hör gärna av dig till dem om du har några uppslag.  

  

Trädgårdsgruppen! 
Trädgårdsgruppen kommer inte att titta närmare på nya rabatter på gården förrän i höst. 

Styrelsen bedömer att ekonomin inte tillåter denna investering just nu. 

 
Ekonomin i balans 

Resultatet för räkenskapsåret 2020/2021 är inte klart ännu, men styrelsen bedömer att vi i 

stort sett kommer att klara budgeten, vilket innebär ett positivt resultat. Detta är dessutom en 

förutsättning för att vi ska kunna amortera 800 000 kr per år, vilket föreningen gör.  

 

Boka redan nu in tiden för årsstämman – Torsdag 11 november kl. 18.00. 
Vi räknar med att kunna hålla en fysisk stämma så att vi äntligen åter igen kan träffas. 
 

Trygghetsbesiktning 

Nu har Svensk Trygghetscertifiering genomfört en 

trygghetsbesiktning av vår fastighet. Vi fick 116 

poäng av 137 möjliga, dock behövdes 123 för att 

kunna trygghetscertifiera oss. 

 

De punkten som vi behöver förbättra var framförallt 
 

  

 Byta ut våra portkoder till elektronisk låsöppning vid samtliga entréer 

 Installera brytskydd på dörrar till allmänna utrymmen. 

 Byta ut förrådsgallren till inbrottsskyddade. 

 

Detta kan du göra redan nu! Byt ut ditt hänglås på ditt förråd till klass 2.  

Alla har inte detta. 
 

Polisen rapporterar att man ökat sin närvaro i bl a Suseboparken och centrum under sommaren 

för att förebygga brott och skadegörelse. Totalt sett har det dock varit ganska lugnt i de centrala 

delarna där vår fastighet ligger. Klottret, som drar till sig annan skadegörelse, har minskat 

drastiskt. Stöld ur bil är dock fortfarande ett problem. Tänk på att INTE förvara din elektroniska 

nyckel till bilen innanför ytterdörren. Tjuvarna kommer åt den med ”störsändare”. Ha den i ett 

plåtskåp istället. 

 

EON har nu äntligen lovat att ta bort klotter på sina elskåp som finns på flera platser i vårt 

område. Erfarenhetsmässigt krävs det att allt klotter tas bort överallt för at hålla busarna borta. 

 

Du har väl inte missat att kommunen kommer att öppna ett Trygghetscentrum i Messingen? Det 

görs som ett led i att öka trygghetsarbetet i kommunen och blir en mötesplats för polisen, 

ordningsvakter, kommunen och allmänheten. 

 

 
 

GLAD MIDSOMMAR och EN UNDERBAR SOMMAR önskar 

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

Gunilla, Magnus, Agneta, Bengt, Roberto, Susmita och Åke. 
 


