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Här kommer påminnelse om Föreningsstämman måndagen den 26 april.
Denna hålls i Science Park kl 18.30. Valberedning inför stämman är Peter Hytting. 
Kallelse med dagordning och övriga handlingar kommer att lämnas ut i mitten av april.
Efter stämmoförhandlingarna kommer vi att få presentation av SMOT-huset från 
Landstingsfastigheter.

Motion till stämman
Beslut i ärenden kan endast fattas på stämman efter beredning av styrelsen i förväg. Det är 
därför viktigt att medlem, som önskar att visst ärende skall behandlas på stämman, skriftligen 
anmäler detta till styrelsen före februari månads utgång.  Ärendet skall vara undertecknat och 
kan lämnas i föreningens fack Pollaregatan 1. 

Möte med brf Östra Kajen.
Tillsammans med Östra Kajen skall vi planera arbetet med planteringarna på den 
gemensamma gården. Arbetet med beskärning av träd och buskar påbörjas i mars.
Vi skall också samarbeta inför ny upphandling av serviceavtal. Nuvarande avtal går ut den 31 
december 2010.
Gemensamma trivselregler skall utarbetas. Det är viktigt att samma regler gäller för alla.

Såld lägenhet 
Lägenhet nr 21 har sålts av Katarina Bolin till Jörgen Gustafsson, tillträde i mitten av mars.

Ordningsfrågor
Till styrelsen har påpekats att tider inte hålls i tvättstugan i kvartershuset. Det är viktigt för 
trivsel och grannsämja, att alla som använder tvättstugan börjar och slutar inom bokad tid. 
Inom den tiden skall tvätten vara bortplockad och maskinerna rengjorda.

Det påpekas också att mattor, möbler och annat som försvårar städning och som kan utgöra 
hinder för framkomlighet inte får finnas i trapphusen.

Cykelrummen i kvartershuset är mycket fulla och det kan bli svårt att få ut cyklar när 
cykelsäsongen börjar. Om någon vet med sig att man har cyklar som inte används och som 
kan avyttras är det bra om detta blir gjort. Vi kommer senare att kalla till träff någon kväll, då 
vi röjer ut och städar cykelrummen. 

Gå gärna in på vår hemsida www.brfsjogarden.se där vi efterhand lägger in all 
information.


