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Ny uthyrningsansvarig p-platser 
Maryam Akhondipour på Skolvägen 7 har tagit över ansvaret 

för uthyrningen av våra parkeringsplatser både utomhus och 

inomhus i garaget. Vänd dig till henne i god tid om du vill boka 

en parkeringsplats. För närvarande har vi inga lediga platser 

utomhus men inomhus i garaget finns ett fåtal. 

 

Vi vill samtidigt passa på och tacka Kerstin Tjernberg för ett 

alldeles utmärkt jobb när hon nu överlämnar dessa uppgifter till 

Maryam. 

 

 
Maryams når du på: maryam.akhondipour@gmail.com, mobil: 073-664 30 51 

 
Nya priser för laddning av elbilar 
Styrelsen har beslutat att höja priset för laddning av elbilar för boende till 1,50 kr/kWh 

inkl. moms. Föreningens kostnad för elen är ca 1,30 kr/kWh inkl. moms. Det nya priset 

gäller från 2021-10-01. Precis som tidigare kostar en parkeringsplats med laddstolpe 

1 100 kr/månad för boende. 

 

Rengöring av garaget och nya markeringar 
Våra vice-värdar kommer att beställa rengöring av hela garaget för att därefter måla nya 

markeringar mellan platserna. Detta måste planeras i god tid eftersom alla bilar måste 

vara borta när detta jobb ska göras. Berörda kommer att få information i god tid innan. 

 

Förstärkning av inbrottskydd 
Som ett led i att göra vår fastighet ännu tryggare och säkrare har styrelsen beslutat att 

montera brytskydd på alla allmänna dörrar inomhus till garaget, lägenhetsförråd och 

cykelförråd. Detta var en av de punkter vi fick anmärkning på när trygghetsbesiktningen 

gjordes av vår fastighet. Sedan tidigare har brytskydd installerats på våra ytterdörrar. 

 

Namnskyltarna på postboxar byts ut 
Flertalet namnskyltar på våra postboxar har blekts av solen, framförallt mot Kyrkvägen.  

Dessa kommer därför successivt att bytas ut mot nya fräscha. 

 

Matavfallskärlen måste stå rätt 
För att ansvarig entreprenör ska tömma vårt matavfall regelbundit måste vi ställa locket 

på kärlen rätt, annars tömmer de inte. Lockhandtaget ska vara mot väggen, stora 

handtaget utåt. 

 

Missa inte Årsmötet – Torsdag 25/11 2021 kl. 18.00. Förtärning från 17.00. 

 

Glöm inte lägga tillbaka leksakerna i lådan på gården när barnen lekt färdigt. 
---------------------------------------------  

  

Med hopp om en vacker höst  

Styrelsen för Brf. Suseboparken 

 

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