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Tre år har gått sedan vi flyttade in i våra bostadsrättslägenheter. Vi i styrelsen hoppas att ni 

trivs i fastigheten. Många åtgärder har rättats till men det finns lite kvar ändå men detta 

kommer också att åtgärdas efter hand.  

 

Styrelsen kommer att ha 11 sammanträden under verksamhetsåret med sammanträde andra 

onsdagen i varje månad utom i juli. Vi har gemensamt försökt att fatta så kloka beslut som 

möjligt som vi alla ska ha glädje av, även i framtiden. En del beslut har dragit ut på tiden och 

tankarna går då till HSB-skylten mot bron på punkthuset. Denna skylt kommer att plockas ner 

på brf Sjögårdens egen bekostnad inom en snar framtid.  

 

Vi har också ett bra samarbete med våra grannar i JM-huset brf Östra Kajen. Gemensamt har 

vi ordnat en vårträff där vi hjälptes åt med iordningställandet av vår yttre gemensamma miljö.  

Vi hade också en ”glöggfest” som besöktes av många där det bjöds på glögg och pepparkakor 

och god social samvaro under några timmar.  

 

Östra kajen har under tiden vi bott här, genomgått en ganska stor förändring som en del gillar 

och andra ogillar men det blir säkert bra i slutändan. Det kommer att bli minst lika stora 

förändringar under dom kommande tre åren med tanke på vad som händer på den norra sidan 

av vårt område.  

 

Under det sista året har det inte skett någon utflyttning från vår brf. Vilket förmodligen tyder 

på att vi alla trivs här på Östra kajen.  

 

Ekonomisk redovisning: Styrelsen arbetar på att hela tiden försöka hålla våra kostnader nere. 

Just nu har vi bundit ett elavtal till förmånligt pris. Vi har också bytt försäkringsbolag från If 

till Länsförsäkringar. Nästa års budget föranleder inte några extraordinära åtgärder. Läget är 

gott med andra ord.  

 

Aktivitetsgruppen: Anita och Ulf Larsson som leder gruppen har under året ordnat gemen-

samma aktiviteter  i form av promenader studiebesök och en gemensam ”brandkurs” på 

Räddningsverket där vi fick lära oss mycket i ämnet brandkunskap.  

 

Musik- och teaterhuset Spira är nu invigt och Peab har tagit ner sina flaggor. Styrelsen har 

överklagat beslutet för att förhindra kommande uppsättning av en stor pelare med 

informationstavlor. Detta har vi inte fått något gehör för.  

 

Garantibesiktning: Efterjusteringar pågår. Datum för ny slutbesiktning ej fastställt. 

 

 

Ett Gott Nytt År 2012! 
/Styrelsen 

HSB styrelsen 29 december 2011.    
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