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Byte av vajern i tre hissar under sommaren 
Under juli/augusti kommer Schindler Hiss att byta vajern i hissarna på Skolvägen 3, 5 och 

7. Beräknad tid är en halv dag per hiss då hissarna inte kan användas. Vi kommer att 

informera i god tid när detta blir aktuellt. Motsvarande har redan gjorts på Kyrkvägen. 

 

Användning av vår gemensamma gård 
Det är trevligt att vår gemensamma gård används såväl av ung som gammal. Som du säkert 

läst i våra trivsel- och ordningsregler är gården framförallt utformad för att passa de yngre 

barnen och vuxna i olika åldrar. Det innebär att gården inte är någon lekplats eller 

fotbollsplan. Det är med andra ord inte lämpligt att sparka fotboll på gården. För dessa 

aktiviteter hänvisar vi istället till Suseboparken och Blå Parken där det finns stora fina 

grönområden som passar dessa aktiviteter. Inte heller våra vattenslangar är avsedda för lek 

utan för bevattning av våra gräsmattor och rabatter.  

 
Trädgårdsgrupp har bildats 
Flera av våra blomsterkrukor på gården har 

gått sönder. Vi har därför köpt nya lite tyngre 

för att de inte ska blåsa omkull.  

 

För att hjälpa vår entreprenör för markskötseln 

3A, Admir Duric, med att välja blommor och 

buskar till krukor och rabatter har en 

trädgårdsgrupp bildats. Hör av dig till Susann 

Norberg, 076-211 73 42, om du vill ansluta dig 

till gruppen. 

 

Underhåll av gården 
Du har säkert noterat att det varit full fart på 

underhåll av såväl våra rabatter som möbler 

och annat på gården. Möblerna vid sandlådan 

har oljats in för att klara väder och vind.  

 

 

Från och med måndag 20/6 kommer vi dessutom att få hjälp av några feriearbetande 

ungdomar som kommer att måla avskärmningsplanken på gården. Vår förening står enbart 

för material. Kommunen står för ungdomarnas lön och föreningen Tryggare Väsby, där vi 

är medlemmar, står för handledare och arbetskläder för ungdomarna.  

 

Vi kommer även att byta sand i sandlådan och olja in träet runt om. Även träet i pergolan 

kommer att oljas in i den mån det går. Sedan har vi utfört det underhåll på gården som 

finns med i vår underhållsplan. 

 

Parkeringsplatser 
I dagsläget har vi inga parkeringsplatser lediga vare sig ute eller inne i garaget. Flera står 

dock i kö för en laddplats för elbilar. I dagsläget har vi tillgång till nio laddplatser. Vi 

kommer därför på sikt att reservera en plats för enbart laddning av elbilar. Därmed kan vi 

erbjuda fler möjlighet att ladda sin elbil utan att de behöver ha en egen laddplats. Detta 

fungerar dock enbart med rena elbilar. De som har laddhybrider behöver ha egen 

parkeringsplats med tillgång till laddstolpe varje dag. 

 

 

  



Höjning av br-avgiften oundvikligt 
Vi vill redan nu varsla om att styrelsen kommer att tvingas höja br-avgiften från årsskiftet.  

Den höga inflationen, räntehöjningarna och ökade elpriser gör att våra kostnader kommer 

att öka avsevärt. Vi har ett lån som ska omförhandlas i slutet av oktober men en ränta på 

0,59% idag. Vad vi landar istället beror framförallt på kommande räntehöjningar från 

Riksbanken. Vi har även vårt 3-åriga elavtal som förfaller vid årsskiftet där vi idag har fast 

pris på 0,46 kWh. Det lär också bli betydligt dyrare. Sedan har vi våra avtalsleverantörer 

som kommer öka sina kostnader med index i enlighet med ingångna avtal. 

 

I budgeten för nästkommande räkenskapsår, 1/7 2022 – 30/6 2023, uppskattar vi dock att 

höjningen med största sannolikhet stannar vid 10%. Trots denna höjning är br-avgift 

fortfarande betydligt lägre än den var när föreningen var ny. 

 
Sortering av sopor  
Det är inte OK att ställa stora förpackningar utanför kärlen i soprummen. Det är DITT 

ansvar att platta till förpackningarna och lägga dem i rätt kärl. Senast var det någon som 

köpt en ny TV och ställt förpackningen på golvet i soprummet. VAR OCH EN HAR 

SJÄLV ANSVAR FÖR ATT TA HAND OM SINA SOPOR. Föreningen har sett till att 

det finns kärl där du kan lägga de flesta sopor. Vilka framgår av informationen i respektive 

soprum. Några måste du dock åka med till SÖRAB. Om detta inte följs får vi överväga att 

sätta upp kamera i soprummen så vi kan se vem/vilka det är som inte tar hand om sina egna 

sopor. 

 

I det nedre soprummet på Skolvägen 1 finns det fem kärl för hushållssopor. Alla behöver 

inte slänga sina sopor i första kärlet. Det är nästan alltid överfullt och då finns det alltid en 

risk att våra entreprenörer inte tar med sig soporna. Sprid med andra ord hushållssoporna i 

fler kärl. 

 

Vid brand i garaget 
Som vi tidigare meddelat kommer styrelsen 

att installera brandvarnare i garaget. För att 

underlätta för brandkåren vid en brand i 

garaget har vi också satt upp skyltar som 

anger att vi har elbilar i garaget och var de 

står.  

 

Om det skulle uppstå en brand är det 

viktigt att du ringer 112, informera gärna 

om att vi har elbilar. Du ska inte försöka 

släcka branden då det oftast behövs speciell 

skyddsutrustning för att släcka bränder i 

bilar i synnerhet om de står i garage. 
 

 

Nya medlemmar hälsas välkomna 
Den 1/7 flyttar Kenneth och Gitte Fosshaug in på Skolvägen 7 

Den 15/7 flyttar Annica Abbor in på Kyrkvägen 22 

Den 27/7 flyttar Eric Brandt in på Skolvägen 7 

 
 

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

 
 


