
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

Rapport från styrelsemöten 
Den nya styrelsen har haft  samman-
träden den 4/6 och 7/8. 
I ekonomirapporterna vid dessa möten 
konstateras att ekonomin följer fast-
ställd budget väl. 
Avgiften för parkeringsplatserna utom-
hus har höjts från 200 kr till 300 kr.   
Vi har därmed samma avgift som Östra 
Kajens brf.   

 
Luftfuktighet inomhus 
Många klagar på att den torra luften i 
lägenheterna på vinterhalvåret orsakar 
besvärande torrhet i mun och näsa. 
Och visst är det stora skillnader. På 
vintern har vid något tillfälle avlästs 
strax över 20% rh och på sommaren har 
ca 80% rh avlästs som mest. När detta 
skrivs är rh-värdet 56%. Ett bra värde. 
Styrelsen har beslutat att utreda 
möjligheten att tillsätta fukt i 
ventilationsluften för att få en bättre 
boende miljö. 
 
Entrémattor 
Vid föreningsstämman i maj framfördes 
önskemål från boende, att det skulle 
läggas utbytbara entrémattor i samtliga 
entréer.  
Styrelsen har beslutat att lägga in 
sådana mattor under oktober – mars. 
Efter den tiden skall en utvärdering 
göras för eventuell fortsättning. 
 

Parkeringsplatser/gästplatser 
De nya reglerna för gästplatser och 
parkeringskort har slagit mycket väl ut. 
Det är ovanligt med otillåtna parkering-
ar och därmed är tillgången på gäst-
platser god. 
 
Inbrott i punkthuset. 
På natten den 12 juli bröts ytterdörren i 
punkthuset upp och försök gjordes att 
med brytverktyg öppna järndörren och  
komma in i källarkorridoren. Detta 
lyckades inte. Några stölder har inte 
noterats.  
Inbrottet är polisanmält. 
 
Pumpgropar översvämmade. 
Gårdshusets pumpar för avloppsvatten 
från tvättstugan och garagenerfarten har 
stannat med översvämning i pump-
groparna som följd. Ludd från tvätt-
maskinerna och grus från nerfarten är 
orsak till detta. Särskilda tillsyns-
scheman har upprättats. 
 
Samfällighetsförening gator 
Brf Östra Kajen och brf Sjögården har 
haft förberedande möte med kommun, 
Lustgården och Länsförsäkringar om 
den gemensamma samfälligheten. 
Sff Ö. Kajen kommer under hösten att 
utökas med dessa båda fastigheter för 
gemensam skötsel av våra gator. 
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