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Rapport från senaste  styrelsesammanträdet:
• Budgetarbetet. Arbetet med 2010 är nu i fullgång och nästa sammanträde den 10 

november kommer att ägnas helt åt budget. Då kommer också avgifter för 2010 att 
fastställas.

• Besiktningar planteringar och yttre anläggningar. Denna del är gemensam med  brf  
Östra Kajen. Åtskilliga buskar och träd som gått ut kommer att ersättas till våren. 
Många av buskarna kommer att kräva radikal beskärning för att det skall bli fina 
häckar. Bänkarna är intagna till Östra Kajens garage för torkning och därefter oljning, 
vilket vi skall göra själva.

• Besiktning byggnad. De flesta anmärkningar på lägenheterna är nu åtgärdade. 
Läckaget i garaget är lagat. Det var en rörgenomgång som var otät. Tyvärr har det 
upptäckts flera sprickor i putsen på fasaden mot Brogatan på punkthuset. Detta hålls 
under bevakning för eventuell åtgärd i vår.
Obs! Någon har påpekat att det blivit vita missfärgningar i kanterna på 
mia.gunterberg@brfsjogarden.se om ni upptäcker något sådant. Det kan vara fel i 
glaset som då bör bytas.

• Parkeringsplatser. Det finns efterfrågan på parkeringsplatser, både i garaget och 
utomhus. Turordningsreglerna för kön har fastställts. Parkeringsrutor för motorcyklar 
kommer att målas upp. Parkeringsavgiften för motorcykel är fastställd till 200 kr/mån.

• Fastighetsförråd. I garaget har Skanska plockat bort resterande byggmateriel. De 
utrymmen som blivit frigjorda skall användas för fastighetsförråd och får inte 
användas till privata förråd eller grovsopor.

• Föreningslokalen. Övernattningsrummet Kajutan utnyttjas mycket flitigt. Bokning 
sker hos Stig Johansson tel 164482 eller mail stig.aneby@brfsjogarden.se

• Trapphusvärdar. Trapphusvärdarna har tillgång till fastighetsnyckel och kan vid 
behov hjälpa till med säkringsbyte i elcentralerna i källaren, där lägenheternas 
huvudsäkringar finns. För Pollaregatan 3 har Peter Granqvist åtagit sig att vara värd.

• Julgranar. Till 1:a advent kommer vi tillsammans med Östra Kajen att sätta upp en 
julgran mellan punkthusen och en på grillplatsen.

• Hemsidan. Oscar Jörninge jobbar med vår hemsida. Den blir klar inom ett par veckor. 
Sök den på www.brfsjogarden.se

På styrelsens uppdrag
Stig Johansson
Sekreterare
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