
Bostadsrättsföreningen Sjögården

Information till medlemmar från styrelsen 
Nr 1 2009-05-26
Efter konstituerande sammanträde den 5 maj är styrelseuppdragen följande: 
Befattning Namn Adress Tel E-post
Ordförande Mia Gunterberg Pollaregatan 1 070 799 59 65 mia.gunterberg@brfsjogarden.se
V ordförande Oscar Jörninge Pollaregatan 7 070 671 47 00 oscar.jorninge@brfsjogarden.se
Sekreterare Stig Johansson Pollaregatan 5 164482, 070 32 149 

42
stig.aneby@brfsjogarden.se

Ekonomiansvar Krister Ramgren Pylongatan 1 125158, 0730 83 55 
29

krister.ramgren@brfsjogarden.se

Utbildn,aktivitet Marie Söderberg Pylongatan 1 070 496 10 28 marie.soderberg@brfsjogarden.se
Roland Boij Pylongatan 1 roland.boij@brfsjogarden.se
Torsten Olsson Pollaregatan 3 143279, 070 389 76 

51
torsten.olsson@brfsjogarden.se

Yvonne Thorsén Pollaregatan 1 76438, 070 537 64 
38

yvonne.thorsen@brfsjogarden.se

HSB represent. Alf Gustafsson Oxelgatan 21 17 56 31  alf.gustafsson@brfsjogarden.se

Den 26 maj hade styrelsen nytt sammanträde och från detta lämnas följande information:
• Invigningsfest på innegården för alla boende planeras den 26 juni. Reservera kvällen.
• Föreningslokalen i källaren skall möbleras bl a med bäddsoffor så att den kan 

användas till övernattning för besökande. Pris för övernattning är preliminärt satt till 
100 kr/natt. Högst två nätter i följd får bokas. Bokning görs hos Stig Johansson (se 
ovan) Lokalen kan för övrigt användas till kurs- och hobbyverksamhet.

• Parkeringsplatserna för besökande utnyttjas ofta för långtidsparkering, vilket inte är 
tillåtet. Styrelsen skall ta upp detta med vederbörande. Eventuella åtgärder diskuteras.

• Sophanteringen. I soprummen finns nu batteribox och plats för glödlampor. 
Problemet med överfulla sopkärl har diskuterats. Noggranna instruktioner om 
sopsorteringen skall utformas.

• Rastning av hundar på innegården får inte ske. Hundbajspåsar skall kastas i de 
särskilda hundtoaletterna och inte i papperskorgarna.

• Hemsida. Styrelsen har beslutat att skaffa egen hemsida. Denna beräknas vara klar i 
höst.

• Expeditionstid. En dag/vecka kl 19.00 (se anslag) finns någon från styrelsen på plats i 
föreningsexpeditionen, som är belägen vid föreningslokalen i källaren i hus 2.

• Övriga frågor som diskuterades i styrelsen: överlåtelse av parkeringsplats, parkering 
av motorcyklar, belysning i trapphusen, blomarrangemang och bevattning, låsning i 
källaren, utbildningar.

• Om någon lägenhet eller fasad fått sprickbildning, som kan vara orsakade av 
pålningen på SMOT-tomten skall detta omgående rapporteras till Håkan Göransson, 
HSB tel 30 52 14    eller mail: hakan goransson@gota.hsb.se.

• Markiser får inte sättas upp utan särskilt tillstånd av styrelsen och särskilt avtal 
mellan lägenhetsinnehavaren och styrelsen.

• Inglasning mot innegården. Styrelsen har ansökt om byggnadslov för inglasning av 
balkong mot innegården. (ej uteplats på markplanet). Den som vill inglasa 
innegårdsbalkongen skall ansöka om detta hos styrelsen och avtal upprättas.
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• Post till brf. I entrén Pollaregatan 1 finns ett postfack avsett för brf Sjögården. I detta 
kan meddelanden till styrelsen lämnas.

• Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 16 juni. Ärenden till detta mötet kan lämnas i 
facket eller till ordföranden eller sekreteraren. 


