
BRF. Suseboparken 
Upplands Väsby 
www.brfsuseboparken.se 
 

Lägesrapport 5-2022 
vecka 31, 2022 

 
Efterlyses! Ny uthyrningsansvarig för föreningens parkeringsplatser 
Tyvärr har vår nuvarande uthyrningsansvarig, Maryam Akhondipour, flyttat från vår förening, 

varför vi söker en ny uthyrningsansvarig. Uppgiften handlar om att se till att våra parkeringsplatser 

både garageplatserna inomhus, 44 st, och utomhusplatser, 17 st, blir uthyrda. I första hand ska vi 

alltid tillse att våra boende får en parkeringsplats om de har behov av det, i andra hand våra 

hyresgäster och i tredje hand, om vi har vakanta platser, externa hyresgäster. I uppdraget ingår att 

skriva uthyrningsavtal med hyresgästerna och ge SBC underlag för fakturering av platserna. 

Arbetet ske i samarbete med ordförande för parkeringsbolaget. Ersättning för uppdraget utgår. För 

mer information hör av dig snarast möjligt antingen till Maryam, 073-664 30 51, 

maryam.akhondipour@gmail.com eller ordförande för Suseboparken Parkerings AB, Gunilla 

Ridström, 073-91 04 700, gunilla@ridstrom.com. 
 

 

Gårdsfest i form av kräftskiva   
Efter en lång isolering pga pandemin då vi bara kunnat träffas i 

begränsad skala är det nu dags för gårdsfest. Denna gång i form av 

kräftskiva. Så boka Lördag 27/8 från kl. 17.00 för gårdsfest. Var 

och en tar med sig mat och dryck, föreningen bjuder på kaffe och 

tårta. Skriv upp hur många som kommer från ditt hushåll på 

inbjudan som sitter vid hissarna. Detta är ett bra tillfälle för våra 

nya hyresgäster att lära känna sina grannar och träffa styrelsen. 

Alla är självklart mycket välkomna. 
 
Medlemsundersökning 
Håll utkik i din postbox. Snart får du en medlemsundersökning som styrelsen skulle uppskatta om 

du fyller i. Vi vill gärna veta vad du tycker om en massa frågor för att kunna göra ett ännu bättre 

styrelsearbete. 
 
Feriearbetande ungdomar har hjälpt oss med underhållet under sommaren 
Under sommaren har vi haft hjälp av feriearbetande 

ungdomar. De har målat alla avskärmningsplank på 

gården och planket på gångvägen vid Skolvägen 7. De 

har också hjälp oss med att ta bort allt ogräs mellan 

plattorna på gården och utefter Skolvägen 1-7. Det 

mesta av detta arbete har vi inte behövt betala dem för 

eftersom vi genom föreningen Tryggare Väsby – 

fastighetsägare i samverkan fått tillgång till 

ungdomarna utan kostnad för oss. Kommunen har stått 

för deras lön och tryggare Väsby för resten. En vecka 

hyrde vi dock in dem via vår entreprenör 3A för 

markskötsel för att allt arbetet skulle slutföras. Ett stort 

tack till ungdomarna som har bidraget till underhållet 

av vår förening. 

 
 

Målning av fasad 
Under sommaren har även Brabo/Hökerum med hjälp av 3A Fastighetsservice målat fasaden på 

alla våra fem kungsbalkonger mot Kyrkvägen och Skolvägen. Nu väntar vi på besked från 

Brabo/Hökerum när det sista garantiarbetet med plattsättningen ska ske. 

 

3A Fastighetsservice har även på föreningens uppdrag målat fasaden mot trappan med helgpappan 

samt väggen i garaget där tidigare laddstolpar suttit. Sedan tidigare har de även bytt sand i 

sandlådan och målat planket runt den.  
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Även utemöblerna vid sandlådan har oljats in av våra vicevärdar. Så nu är underhållet enligt 

underhållsplanen på gården avklarat för i år. 

 
Tack trädgårdsgruppen 
Du har säkert noterat att vi under sommaren har haft hjälp av trädgårdsgruppen för att vattna våra 

blommor i alla krukor på gården och utanför våra entréer. De kommer att fortsätta sitt uppdrag till 

sommaren är slut. Ett stort tack vill vi framföra till Nisse och Susanne på Skolvägen 5 och  Minna 

och Kerstin på Skolvägen 7 för att de ställer upp. 

 

Hjärtstartare på plats på Skolvägen 3 
Under sommaren har vi nu satt upp vår hjärt-

startare i gången mot gården på Skolvägen 3.  

 

Vi kommer att återkomma med tidpunkt för 

utbildning för de som är intresserade. Några 

har redan anmält sitt intresse att delta men vi 

har plats för fler. Intresserad? Anmäl dig till 

gunilla@ridstrom.com, 073-91 04 700. 
 

 
Renspolning av kök och badrum i samtliga lägenheter 
Missa inte informationen du fått kring vad som gäller vid renspolningen som vi skjutit upp i två år 

pga pandemin.  

 

Måndag 15/8 och Tisdag 16/8 från 08.00 kommer GR Avloppsrensning och gör renspolningen på 

uppdrag av styrelsen 

 

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

Sommarhälsningar 

Styrelsen i Brf. Suseboparken 

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