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Årets första nyhetsbrev. 

Så har då ett nytt år avslutats med vår stämma som avhölls den 2 maj 2012 på Science Park. 

Året som gått har när det gäller vårt styrelsearbete präglats av en vilja att förvalta det 

förtroende som visats oss under året när det gäller förvaltningen av vår brf.  

 

Vi tror och hoppas också att våra brh känner att vi gjort ett bra jobb. Vår revisor Lennart 

Boestad visade ju detta på ett tydligt och pedagogiskt sätt på stämman.  

Vår förenings ekonomi ser bra ut. Se den tidigare utdelade årsredovisningen för 2011 som 

delades ut i samband med stämman den 2 maj.  

 

Lås och skalskydd: Vår förening har som tidigare meddelats, drabbats av inbrott i vårt 

källarförråd. Med anledning av detta har åtgärder vidtagits enligt de rekommendationer som 

vår ”skalskyddskommitté” rekommenderat. Kodlåset vid garageinfarten har fått en förstärkt 

inramning. Dörren mellan förråd och tvättsuga/garage har fått nytt lås där det krävs nyckel 

från båda håll för att öppna.  

Vidare rekommenderas alla brh att införskaffa extra lås att fästas runt förrådsdörr och karm. 

Man bör också tänka på att inte förvara/exponera stöldbegärlig egendom synligt i förrådet. 

 

Musik- och teaterhuset Spira; har under året som gått invigts och det känns som om vi fått 

en bra granne och ett vackert teaterhus. Vi kommer att hålla ett ”öga” på pelaren.  

 

HSB-skylten; har varit en långbänk. Nu är dock skylten borta och fasaden kommer att 

återställas i bästa möjliga skick.  

  
Aktivitetsgruppen: Anita och Ulf Larsson som leder gruppen tar tacksamt emot förslag på 

lämpliga aktiviteter 

 

Garantibesiktning: Se stämmoprotokollet som finns på vår hemsida.  

 

Nya regler för bilparkering i garage och ytparkering: Se separat information under 

Dokument som finns på hemsidan. 

 

Dina synpunkter: Har du synpunkter eller frågor så lämna gärna ett brev i föreningens 

brevlåda på Pollaregatan 1.  

 

Kajutan: Vårt uthyrningsrum Kajutan används flitigt. Boka Kajutan genom att kontakta 

Annika Lundin, gärna via e-post ulf.lundin5@comhem.se  

På förekommen anledning måste påpekas att annat papper än det som är avsett för toaletter 

inte får kastas i toalettstolen. Vi har vid ett antal gånger helt onödigt drabbats av stopp i 

avloppet med påföljande översvämning i cykelrummet.   

  

Nästa styrelsemöte har vi den 13 juni 2012. Vi sammanträder vanligtvis, 2:a onsdagen i 

månaden med sommaruppehåll.  

 
Styrelsen Brf  Sjögården  den29 maj 2012.    
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