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Vilken fest – Vilket gäng! 

 

 
 

Ett glatt gäng på ett 50-tal personer deltog vid firandet av våra 10 år av vår förening. Det 

bjöds på trevliga lekar i form av kluriga frågesporter, god mat och inte minst en härlig 

stämning. Vår ordförande presenterade större förbättringsåtgärder som gjorts under alla 

dessa år, bifogas. Hon tackade även styrelsen, trapphusvärdar och övriga för deras insats 

för vår förening och påpekade att det är vi alla tillsammans som skapar en av Väsbys 

bästa bostadsrättsföreningar. Ett stort tack och blommor framfördes till ordförande för 

gott ledarskap och ett härligt engagemang av trapphusvärdarna. 

 

Tack snälla trapphusvärdar som så professionellt hade ordnat denna trevliga tillställning.  
 

Ändrat datum för årsstämman 
För att vi ska hinna få alla dokument klara inför årets årsstämma har vi flyttat den till – 

Torsdag 25 november 2021 kl. 18.00. Vi bedömer också att vi i år äntligen kan hålla 

den fysiskt. Kallelse och dagordning kommer i god tid innan mötet. 

 

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad att delta i styrelsearbetet. 

Kontaktuppgifter finner du på hemsidan eller på anslagstavlan i varje trappuppgång. 

 

Lediga p-platser 
För närvarande har vi inga lediga p-platser vare sig ute eller inne i garaget. Vi har en 

reservplats där vi kan erbjuda korttidsparkering vid behov. I första hand försöker vi 

alltid frigöra platser för våra boende, i andra hand för lokalhyresgäster och i tredje hand 

för extra hyresgäster. 

 

Tänk på att meddela i god tid, minst 3 månader, om du funderar på att skaffa el-bil eller 

laddhybrid för att vi ska kunna erbjuda dig en plats med laddmöjlighet. 

 

Problem med råttor 
Vi har uppmärksammat att vi vid ett flertal tillfällen fått påhälsning av råttor/möss. Vi 

kommer därför titta närmare på vad vi kan göra för att mura igen de hål som de gömmer 

sig i. 

 



 

Hyresavier – Extra avgifter 
Tänk på att du kommer bli debiterad för el, värme och varmvatten för perioden februari-

juni 2021, dvs fem månader på kommande hyresavier. Bytet av mätarna från 

Minol/Brunata är orsaken till eftersläpningen. 

 

Höjning av br-avgiften från 2022 
Styrelsen har beslutat att höja br-avgiften med 5% från 1 januari 2022, vilket ger ett 

tillskott på ca 100 000 kr per år.  Detta gör vi för att vi ska kunna fortsätta att amortera  

1 Mkr årligen på föreningens lån, f n har vi sänkt amorteringen till 800 000 kr. Vi gör 

det också för att ta höjd för de indexhöjningar som görs årligen av våra avtalskunder. 

Handlar om en ökning av de fasta kostnaderna på mellan 50-75 000 kr årligen. Vi gör 

det också för att skapa en bättre beredskap för kommande underhållskostnader samt för 

att kunna reservera pengar till yttre underhållsfond enligt stadgarna. I dagsläget har vi 

lånat en del av dessa pengar som vi nu vill återföra. Efter höjningen innebär det att 

föreningen sedan start sänkt br-avgiften med ca 30%. 
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Med hopp om en vacker höst  

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

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

 


