
Bostadsrättsföreningen Sjögården

Information till medlemmar från styrelsen 
Nr 6 2009-12-09

Rapport från styrelsesammanträdet 2009-12-09
• Lägenhet nr 1 har sålts till Anneli Olander. Tillträde den 30 januari 2010.
• Lägenhet nr 42 har sålts till Carl-Johan Sjöberg och Susanne Lundberg. Tillträde den 15 mars 

2010.
• Styrelsen kommer under 2010 att ha sammanträde andra onsdagen varje månad utom juli.

Ett år har gått sedan vi flyttade in i våra bostadsrättslägenheter. Vi är tacksamma till dem som 
byggt våra hus för ett gott jobb och att problem och brister rättats till på ett smidigt och bra sätt.

Styrelsen har haft sju sammanträden efter stämman i maj. (Interimsstyrelsen hade fyra 
sammanträden före stämman). Vi har gjort vårt bästa för att sköta vår förening. 

HEMSIDA
Vi kan nu presentera en stor nyhet – vår egen hemsida. Ni hittar den på www.brfsjogarden.se  
Oscar Jörninge har lagt ner mycket jobb på sidan, och vi hoppas att den blir en bra kanal för 
kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna.
På sidan kommer det att finnas aktuell information, olika avtal, ansvarsfördelning inom styrelsen, 
kalendarium för verksamheten och bokningar av Kajutan.

De som inte har tillgång till dator och därför vill ha skriftlig information i postlådan ombedes 
att lägga en lapp om detta i sekreterare Stig Johanssons postlåda (W&S Johansson 
Pollaregatan 5).
Utöver hemsidan kommer vi att använda anslagstavlorna i trapphusen för information.

(Tidigare har vi efterlyst mailadresser för att skicka information på det sättet, men eftersom endast 
26 av föreningens 50 medlemmar lämnat adress är inte detta ett användbart distributionssätt)

Julhögtiden inleddes med den gemensamma julgrans- och glöggkvällen den 27/11. Vi var många 
från de båda föreningarna som träffades ett par timmar och hade trivsam samvaro på vår gård som 
nu är vackert dekorerad med granar, ljus och stjärnor. Det var roligt att också träffa grannar från 
brf Östra Kajen.

Styrelsen önskar alla 

God Jul och Ett Gott Nytt År
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