
Bostadsrättsföreningen Sjögården
www.brfsjogarden.se
Information till medlemmar från styrelsen 
Nr 1. 2011-01-27   

Årets första nyhetsbrev.

Cykelrummen: Vi påminner om omärkta cyklar har nu förflyttats till annan plats. Missade du 
att märka din cykel så att den blivit flyttad, ber vi dig lägga ett meddelande i Brf:s postlåda 
Pollaregatan 1. 

Sophanteringen: Som det ser ut nu så har det skett en avsevärd förbättring när det gäller 
ordningen i vårt soprum. ♥ Trampa på småkartonger  ♥ Åk själv med Wellpapp, stora 
kartonger och annat skrymmande till återvinningsstationen ♥ Lägg aldrig mer i behållarna än 
att locket går att stänga. ♥ Om det är fullt använd reservsäck och ställ framför behållaren.

Föreningsstämman; kommer att hållas under maj månad. Datum och plats meddelas senare.
Motioner 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 postfack Pollaregatan 1.

Lägenhetsregister: Förteckning över lägenheterna i vår förening är insänt till kommunen. 
När denna förteckning är godkänd kommer detta att anslås i respektive trappuppgång.

Garantibesiktning: Vid besiktningen framkom att låsmekanismen i dörrarna till garaget och 
förrådet är satta ur funktion. Detta är en mycket allvarlig brist då dörrarna av 
brandsäkerhetsskäl skall ha en fungerande stängningsfunktion. Vid en brand i vårt garage, 
skulle detta kunna få förödande konsekvenser då brandslussarna inte kommer att fungera. Nya 
lås kommer att installeras snarast möjligt. Dörrarna kommer att märkas upp med skyltar. 

Istappar. Istappar från taket/balkonger mot Pollaregatan har varit ett problem som snart är 
löst. Skanska kommer att åtgärda problemet men under vecka 4 och 5. 

Tillgång till Internet: Om du inte har tillgång till vår hemsida www.brfsjogarden.se meddela 
då detta med ett litet brev i Leif Wibergs brevlåda i uppgång 5. 

Styrelsen i januari 2011.   
gm/ Leif Wiberg sekreterare
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