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Ny uthyrningsansvarig för p-platserna 
Från 1 november kommer Lars Hildebeck, Skolvägen 3, att ta över som uthyrnings-

ansvarig, av våra parkeringsplatser både inomhus i garaget och utomhus, efter Maryam 

Akhondipour som flyttat från vår förening. Du når Lars på mobil: 0705-62 78 67 eller via 

mail: lasse.hildebeck@gmail.com. Ett stort tack till Maryam för hennes trevliga bemötande 

och fixande och trixande med våra parkeringsplatser. 

 
Högre ränta på lånen 
Vi har nu bundit räntan på två år för ett av föreningens tre lån med förfallodag 2022-10-30. 

Den nya räntan blir 3,82% mot tidigare 0,59%. Vi räknar dock med att de ökade kost-

naderna ska rymmas inom den höjning av br-avgiften som sker per 2023-01-01 med 10%.  

 

Eftersläpning av kostnader för el och värme 
Du har säkert upptäckt att din kostnad för förbrukning av el under april samt värme för 

april-juni, både individuellt och gemensamt, saknades på hyresavin för oktober. Detta 

beror på problem med Brunata vår leverantör som har hand om mätdata. Vi försöker nu få 

fram siffrorna så vi kan göra en extra utdebitering av dessa återstående kostnader. 

 

Valberedningen efterlyser en ledamot 
Valberedningen har nu startat sitt uppdrag med att presentera en styrelse som vi 

medlemmar kan välja på årsstämman 22/11 kl. 18.00. De flesta i nuvarande styrelse ställer 

gärna upp till omval om medlemmarna så vill. En person vill dock kliva av, nämligen 

kassören. 

 

Valberedningen söker en person med ekonomisk kunskap 
- Den löpande bokföringen, betalning av skatt, moms, ÅR och mycket annat sköter vår 

ekonomiska förvaltare. Idag SBC som vi kommer att byta ut vid årsskiftet. Kassören 

fungerar lite som controller och se till att vi godkänner fakturor till betalning, att vår 

ekonomiska förvaltare bokför våra transaktioner korrekt, ha koll på att våra pengar räcker 

till betalning av våra utgifter. Nuvarande kassör har lovat att ställa upp och lotsa den som 

tar över. 

 

Kan vi slå ihop kärlen så att Kyrkvägen och 
Skolvägen får egna soprum 
Vi fick frågan i medlemsundersökningen. Detta är 

inte möjligt av två skäl. Dels skulle utrymmena inte 

räcka till. Dessutom skulle vi få betala dubbel avgift 

då entreprenören skulle få hämta kärl på två ställen.  

 

Det framgår väldigt tydligt i varje soprum i vilka kärl 

du ska lägga respektive sopor. Det är viktigt att du 

respekterar detta och inte lägger exempelvis batteriet i 

det övre soprummet. Det finns en speciell batterilåda i 

det nedre soprummet där du slänger batterierna. 

 

Nu har kärlen i nedre soprummet rengjorts och golven 

i båda soprummen har renspolats. 
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Energideklaration 
En ny energideklaration av vår fastighet har gjorts. Tyvärr har Boverket ändrat 

viktningsfaktorerna för fjärrvärme och el sedan förra deklarationen vilket innebär att vi 

halkade ner från klass B till C. Därmed får vi inte längre rabatt på räntan för grönt bolån. 

 

Fördelning av kostnader för garaget 
Vi fick frågan i medlemsundersökningen. I korthet 

kan man säga att Suseboparken Parkerings ABs 

uppgift är att hantera uthyrningen av våra parke-

ringsplatser i garaget och utomhus. Föreningens 

uppgift är att hantera föreningens fastighet där 

garaget ingår. Det innebär att kostnader såsom el, 

reparation och underhåll av garageport samt städ-

ning av garaget betalas av föreningen. Ommålning 

av markeringsplatser samt montering av lås för 

motorcyklar däremot bekostas av parkeringsbolaget. 

Kostnaden för uthyrningsansvarig, internrevisor, 

ordförande och ekonom i parkeringsbolaget betalas 

även av parkeringsbolaget.  

 

Samtidigt fakturerar föreningen vår systerfastighet Väsbyhem varje år för gemensamma 

kostnader såsom el samt hälften av kostnaderna för reparation och underhåll av garageport. 

Alla intäkter för uthyrningen av våra parkeringsplatser, såväl inomhus i garaget som 

utomhus, tillfaller föreningens dotterbolag Suseboparken Parkerings AB. 90% av dessa 

intäkter tillfaller sedan föreningen kvartalsvis, ca 400 000 kr per år.  

 

Investeringskostnaden för installation av laddstolpar betalas av de som hyr elplatserna 

genom att de betalar en extra kostnad utöver hyran av parkeringsplatserna. De betalar 

dessutom förbrukningen av den el de använder vid laddning av elbilen till självkostnad.  

 

Lås till MC 
Försäkringsbolagen kräver av ägare till motorcyklar att de låses fast även om de står 

inomhus i ett garage. Eftersom intresset för MC har ökat har därför våra vice-värdar 

monterar speciella öglor på tre platser i garaget där ägarna till MC kan låsa fast sina 

dyrgripar.  Kostnaden betalas av parkeringsbolaget och intäkten för MC-plats tillfaller i 

första skedet parkeringsbolaget. 

 

Installation av solceller/solpaneler 
Medlemsundersökningen visar att flera medlemmar tycker att föreningen borde investera i 

solceller/solpaneler på taket för att minska energikostnaderna på sikt. En arbetsgrupp från 

styrelsen kommer därför att titta närmare på hur detta bäst kan göras på vår fastighet och 

vad kostnaden uppgår till. Eftersom detta är en stor investering som inte finns med i vår 

underhållsplan och budget kommer vi att presentera detta för er medlemmar innan något 

beslut kommer att fattas. Förmodligen innebär en så stor investering att vi måste låna upp 

pengar till detta och då kanske det inte är rätt läge just nu när räntekostnaderna ökar.   
 
 

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

Hösthälsningar 

Styrelsen i Brf. Suseboparken 

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

 

  
 

 


