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Ny styrelse vald på årsstämman 
 

I den nya styrelsen för 2021/2022 ingår: 

 Gunilla Ridström, ordförande, butiksansvarig 

samt ordförande i parkeringsbolaget. 

 Agneta Engborg, ekonomiansvarig 

 Magnus Liljegren, sekreterare, fastighetsfrågor, 

vice-värd samt ansvarig för sophantering 

 Roberto Agnoletto, fastighetsfrågor, vice-värd 

 Bengt Vestin, fastighetsfrågor, vice-värd 

 Åke Bergström, städansvarig, entrémattor, 

energifrågor 

 

Kontaktuppgifter till styrelsen finner du på hemsidan 

och på anslagstavlan i varje trappuppgång. 

 

 
28 personer deltog på stämman varav 19 var röstberättigade. Stämman fastställde 

resultat- och balansräkningen och gav avgående styrelse ansvarsfrihet. Resultatet för 

verksamhetsåret 1 juli 2020 – 30 juni 2021 visade ett positivt resultat på 561 332, vilket 

var högre än styrelsen budgeterat för. Detta beror på att momsen numera är avdragsgill 

för individuell fördelning av el, värme och varmvatten, vilket fastställdes i december 

2019. Det innebär att vi retroaktivt fått justera detta från 2017 och framåt. Detta 

påverkar även kostnaderna för dessa poster under not. 4 i årsredovisningen som visar 

lägre kostnader är de faktiska beroende på justering av momsen. Dessutom godkände 

stämman följande disposition av fond för yttra underhåll ianspråktas 303 566 vilket är 

samma belopp som kostnaden för periodiskt underhåll. 

 

Stämman godkände även att styrelsearvodet indexuppräknas årligen genom att arvodet 

knyts till inkomstbasbeloppet och utgör 1,3 gånger basbeloppet. År 2021 är det 68 200 

kronor. Det innebär att nuvarande styrelsearvode höjs från 85 500 kr till 88 660 kr. En 

höjning från 1 500 kr/lägenhet och år till 1 555 kronor. 

 

Valberedningen omvaldes med Annemarie Karsvik och Auli Leskinen. 

 

 Stämman tackade av Susmita Bhattacharjee för hennes insatser i styrelsen samt Kerstin 

Tjernberg, uthyrningsansvarig för hennes insatser i Suseboparken Parkerings AB. 

 

Ny medlem 
Vi vill passa på och önska vår nya medlem Nils-Erik Söderström på Skolvägen 5 

välkommen till vår förening. Nils-Erik och hans hustru flyttar in vid årsskiftet. 
---------------------------------------------  

Glad advent önskar 

 

 

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



 


