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Parkeringsövervakning 
Tillsammans med brf Östra Kajen kommer inom kort avtal om parkeringsövervakning att ingås med 
externt bevakningsföretag. Tillämpningen kommer att skyltas vid infarten.

Sophanteringen
Fortfarande är det problem med att sopbehållarna blir överfulla. Orsaker till detta är

- att wellpapp och stora kartonger kastas i behållare för pappersförpackningar 
- att småkartonger inte viks ihop eller trampas sönder
- stora plastbackar och plastföremål som inte är förpackning kastas i plastbehållaren

Vi vädjar till alla: Lämna wellpapp, större kartonger, plastföremål som inte är förpackningar, 
elektronik (gamla hushållsapparater, dataelektronik mm) till någon av kommunens sortergårdar.
BYGG INTE BERG PÅ SOPBEHÅLLARNA. 

Garaget.
Vi har haft problem i vinter med snö på nerfarten och vatten på golvet. Detta 
hoppas vi att vi löst nu. Temperaturen och ventilationstiden har höjts. För att få bort så mycket som 
möjligt av kvarvarande vatten och grus kommer vi att maskinsopa golvet 
på tisdag nästa vecka. För att få med så mycket som möjligt är det bra om varje P-plats-innehavare 
sopar ut gruset från sin ruta till mitten av garaget.
Längre fram i vår skall vi försöka tömma garaget ett par timmar och göra en storstädning.

Istappar.
Vi har fått besvär med istappar på flera balkonger. Detta kan medföra skada på både människor och 
bilar. Skanska har  konstaterat att det behöver sättas upp hängrännor ev med värme. Detta kommer att 
göras så snart som möjligt. Tills detta blir åtgärdat är det viktigt att iaktta stor försiktighet. Om möjligt 
är det bra om lägenhetsägare själva, eller med hjälp av någon, slår ner tapparna när inga bilar eller 
personer finns under.
 



Föreningsstämma.
Måndagen den 26 april kommer bostadsrättsföreningen Sjögården att ha föreningsstämma. Denna 
hålls i Science Park. Utöver stämmoförhandlingar kommer vi att får presentation av SMOT-huset från 
Landstingsfastigheter. Kallelse kommer att lämnas ut senare men boka dagen redan nu.

Motion till stämman
Medlem som önskar visst ärende behandlat på stämman skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen 
före februari månads utgång. Ärendet skall vara undertecknat och kan lämnas i föreningens fack 
Pollaregatan 1.

Gå gärna in på vår hemsida www.brfsjogarden.se där kommer vi att lägga in all 
information.


