
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

 

 

 

    
Bokslut och budget 

Styrelsen behandlade vid mötet den 14 

november preliminärt resultat för 2012 samt 

budget för 2013. 

Vi arbetar kontinuerligt med våra lån för bästa 

möjliga villkor. F n är lånebilden följande: 

Bank              belopp                ränta  
Swedb.       13 012 480     4,98%       

Stadshyp      3 200 000        2,80%       

Stadshyp    10 000 000        3,43% 

Stadshyp      4 000 000         3,58%       

Stadshyp    10 000 000         4,09%                                   

 

Intäkter  

Avg 2012   3 579 000     2013   3 579 000 

 

 

Stämman 2013 

Arbetet med förberedelserna inför 

verksamhetsårets stämma pågår för fullt. 

Kallelse och övrig information kommer att 

skickas ut senare i god tid innan stämman.  

Motioner skall inlämnas skriftligen till 

styrelsen senast februari månads utgång. 

Stämman kommer att hållas 15 maj 2013 kl 

18.00 på Science Park.  

 

 

Bilparkering 

Förtydligande av regler för hyra av garageplats 

och upplåtelse av bilplats utomhus har gjorts 

av styrelsen 2013-01-16.  

Se nytt blad ”Biluppställningsplatser  

(reviderat 2013-01-16)”. 

För styrelsen var det klart från början, att hyra 

av plats eller upplåtelse av plats avser egen bil 

eller bil som varaktigt disponeras (t ex 

tjänstebil). Lydelsen kunde dock tolkas så att 

man kunde hyra en plats för andra ändamål än  

 

 

 

 

parkering av egen bil, t ex för besökande. 

Eftersom det är stor efterfrågan på bilplatser  

skulle det vara orimligt att låsa en plats för 

någon besökandes räkning.  

Med de nya reglerna för de gemensamma 

bilplatserna för Sjögården och Östra Kajen, 

finns det nu nio gästparkeringsplatser. Vår 

förhoppning är nu att dessa platser inte 

missbrukas utan att uppsatta regler respekteras.  

 

 

 

Kajutan 

Boende i vår Brf har möjlighet att till en 

väldigt låg peng (100 kr/natt) disponera 

Kajutan när man får övernattande gäster. 

Utnyttja gärna denna möjlighet. Bokas via 

hemsidan www.brfsjogarden.se  eller:  

ulf.lundin5@comhem.se Annika Lundin  

Pollaregatan 5 tel. 036-97054. 

 

 

 

Kontaktperson 

När det gäller viktig information mellan vår 

Brf och Spira har utsetts Lars Nylén  

tel 036-12 53 70 att sköta den kontakten.  

 

 

 

Styrelsen hälsar alla välkomna till 

stämman den 15 maj 2013. 

 
 

Denna information finns även på 

http://www.brfsjogarden.se 
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