
Bostadsrättsföreningen Sjögården

Information till medlemmar från styrelsen 
Nr 3 2009-08-10

Den 8 augusti hade styrelsen sammanträde och från detta lämnas följande information:
• Föreningslokalen. Övernattningsrummet Kajutan och expeditionen Styrhytten är nu i 

funktion, se särskild information.
• Sophanteringen. Det har blivit mycket bättre i soprummen efter förra informationen. Vi 

kommer att följa upp och informera ytterligare.
• Rastning av hundar. Även detta tycks fungera bra. Vi skall försöka få kommunen att sätta 

upp fler hundtoaletter vid Munksjön.
• Nya lås.  I källarna har satts in nya självstängande lås så att vi inte behöver tänka på att låsa.
• Inglasning mot innegården.. Bygglov är beviljat och avser lika inglasning som på övriga 

balkonger. Kontakta ordföranden Mia Gunterberg för information före beställning. Före 
byggstart av ny inglasning skall bostadsrättsinnehavaren göra bygganmälan till kommunen via 
styrelsen.

• Planteringar. Den 19/8 är det besiktning av planteringarna för ev byte av utgångna växter. 
Det finns möjligt att vara med i besiktningen. Den börjar kl 9.00. Synpunkter på växter och 
även annat på innegården kan lämnas till Stig Johansson 164482 eller 070 321 49 42.

• Läckage i garaget. Orsaken till läckaget mellan p-platserna 2 och 3 är konstaterat vara externt  
intrång av vatten. Arbetet med att finna källan och att få slut på läckaget påbörjas denna vecka.

• Lägenheten 33 Pollaregatan 5 är såld. Ny ägare och medlem i bostadsrättsföreningen blir 
Karl-Erik Sargren, Jönköping, som hälsas välkommen till föreningen. Tack till Hans och Ann-
Sofie Flod för deras tid i Sjögården och lycka till i nytt boende.

• Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 30 september. Ärenden till detta  kan lämnas i facket 
Pollaregatan 1 eller till ordföranden eller sekreteraren.

• Information via e-post. I avvaktan på att föreningens hemsida skall bli klar vore det bra att 
kunna få ut snabb information till medlemmarna via e-post. Det skulle också spara på 
pappersförbrukningen och framför allt vara smidigare.
De brh som kan tänka sig ta emot information från styrelsen via e-post ombedes därför 
att mejla in en adress till stig.aneby@brfsjogarden.se Skriv e-adress, gatuadress, 
lägenhetsnummer samt namn.
Obs! De som inte har e-post eller inte vill få information den vägen kommer att få den 
via papper som hittills.

På styrelsens uppdrag
Stig Johansson
Sekreterare
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