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Nu kommer värmen och det är dags för fest.
Välkomna alla i brf Sjögården fredag den 26 juni. Vi träffas och trivs i all 
enkelhet på vår vackra innegård.
Tag med vad du vill äta och dricka, gärna en stol, musikinstrument om du har 
sådant och absolut gott humör.
Vi börjar kl 18.00 vid Paviljongen.

Styrelsen hade sammanträde den 15 juni och från detta kan vi i korthet rapportera:
• Föreningslokalen har nu fått namn. Övernattningsrummet kallas Kajutan och 

styrelserummet Styrhytten allt i konsekvens med vårt sjönära och fartygsliknande 
boende. Kajutan går bra att använda för gäster redan i sommar. Separat info kommer.

• Sophateringen är inte bra. Wellpapp, keramik, elektronik är grovsopor och skall 
transporteras av den enskilde lägenhetsägaren till sortergård. Pappersförpackningar 
skall packas ihop till minsta möjliga volym. Anslag kommer att sättas upp och nya 
anvisningar delas ut.

• Besöksparkeringarna används fortfarande för långtidsparkering, vilket inte är tillåtet.
• På nytt påpekas att rastning av hundar inte får ske på innegården, där dessutom 

hundarna skall vara kopplade. ( Obs! De flesta sköter hundrastningen på korrekt sätt).
• Elsäkringar. Det har hänt vid några tillfällen att huvudsäkringar till lägenhet gått på 

ob-tid och HSB Service fått rycka ut med mycket höga kostnader som följd. Vi skall 
utse några personer som får nyckel till elskåpen och uppdrag att byta säkringar.

• Planteringar. I avtalet med HSB Service om planteringar ingår vattning och rensning i 
begränsad omfattning. För egen och andras trivsel finns inga hinder att vi själva 
plockar bort ogräs och hjälper till att hålla snyggt kring våra hus. Kontaktperson mot 
vaktmästare och städare är Stig Johansson.

• Byte av lås. För vår egen säkerhet kommer låsen till källaren att bytas, vilket innebär 
att dörrarna låses automatiskt och alltid måste öppnas med nyckel från entréplanet.


