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Lån som förfaller:  
Styrelsen har begärt in offerter på gällande räntor från ett flertal av bankerna i Jönköping. Tre 
banker har utmärkt sig med mer fördelaktiga räntor till fördel för vår förening. Även 
förtidsinlösen skall diskuteras med dessa tre banker. 
 
Styrelsen arbetar vidare med frågan för att slutligen komma fram till ett klokt beslut.  
 
Arbetet med motioner enl. stämmobeslut 2010:  
Diskussioner pågår med HSB om fasadskylten på punkthuset Pylongatan 1.  
 
Den höga kanten vid infarten till Pelargatan ligger inom gränsen för kommunens regelverk 
enligt information som styrelsen fått. Styrelsen jobbar vidare med frågan och ytterligare 
möjligheter att få bort kanten.  
 
Information om Samfälligheterna Östra Kajen och Pollaren:  
Två samfällighetsföreningar har under året bildats mellan Brf Östra Kajen och Brf Sjögården. 
En för den gemensamma gården vars namn är Pollaren och en för gemensamma gator, vars 
namn är Östra Kajen.  
 
Nuvarande skötselavtal:  
Avtalet för skötsel av gård och gator utgår den 31/12 2010. Samfällighetsföreningen Pollaren 
har avtalet ute för en ny upphandling.   
 
Lägenhetsbyte:  
Lägenhet nr 9 Pylongatan 1, har sålts till Ingvar L och Gun Svensson.  
Inflyttning den 15 september. 
Lägenhet nr 20 har sålts till Sten och Ingrid Fredriksson. Inflyttning 1 oktober.  
 
Styrelsen hälsar våra nya Brf.medlemmar välkomna i vår förening.  
 
Besiktningsanmärkningar:  
Styrelsen har gjort en sammanställning på inlämnade lägenhetsanmärkningar. 
Sammanställningen över anmärkningar har överlämnats till Håkan Göransson HSB för åtgärd.   
 
Ny sportkanal TV10:  
Comhem har utökat vårt kanalubud med den nya Sportkanalen TV10. Du får in den via 
kanalsökning på Din TV.  
 
Detaljplan Atollen:  
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Atollen, Algen & Asken m fl. 
Planhandlingarna finns utställda för granskning under tiden 8 september – 6 oktober 2010 i 
kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16. Öppet måndag – fredag 
08.00-17.00. Även www.jonkoping.se under Bygga och bo/detaljplaner.  



 
Vår hemsida:  
Använd vår egen hemsida www.brfsjogarden.se , fliken dokument, för att ta del av 
information till våra medlemmar. Du som eventuellt inte har tillgång till dator och 
fortsättningsvis vill ha denna information i din postbrevlåda, meddela detta till Leif Wiberg, 
Pollaregatan 5. Informationen kommer också att anslås på våra anslagstavlor i respektive 
uppgång. Allt detta för att spara på miljön.  
 
Gemensamma aktiviteter anslås på anslagstavlan i respektive trappuppgång.  
 
Styrelsen i september 2010.    
gm/ Leif Wiberg sekreterare 
 


