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Ny styrelse för Sjögården 
Bostadsrättsföreningen Sjögården höll föreningsstämma den 7 
maj och valde då ny styrelse. Till ordförande för ett år omvaldes 
Rune Wahlström (sittande i mitten på bilden). Övriga ledamöter 
är stående från vänster: Håkan Svenningsson (avtals- och 
kontaktansvarig), Annika Lundin (uthyrningsansvarig för 
Kajutan), Bengt-Åke Spohlander (vice ordförande) och Alf 
Gustafsson (HSB-representant). Till vänster om ordförande 
Wahlström sitter Helen Ulvegard (sekreterare) och till höger Lars 
Nylén (ekonomiansvarig). 

Digital information så långt det är möjligt 
Du vill väl kunna läsa Sjögårdsnytt även när du är i 
sommarstugan eller på semester? Den nya styrelsen har 
ambitionen att så långt det är möjligt informera medlemmarna 
via e-post och hemsidan www.brfsjogarden.se. Samtidigt som vi 
ökar tillgängligheten sparar vi både miljö och tid.  
   Ni som i fortsättningen kan tänka er att få Sjögårdsnytt med  
e-post istället för i pappersversion ombeds meddela Helen 
Ulvegard det genom att skicka ett mejl till ulvegard@telia.com.  
 

Trevlig sommar önskar styrelsen!
�1

Hjärtstartare på plats 

Hjärt- och lungräddning räddar liv 
och nu är en hjärtstartare på plats 
utanför tvättstugan på Pollare-
gatan 1. Följande personer är 
utbildade och kan kontaktas om 
det uppstår en akut situation:  
Mia Gunterberg (Pollareg. 1) 
Jan Wikström (Pollareg. 3) 
Annika Lundin (Pollareg. 5)  
Håkan Svenningsson (Pollareg. 5) 
   Har vi fler utbildade i föreningen 
som kan tänka sig att ställa upp 
som kontaktpersoner? I så fall är ni 
välkomna att höra av er till Håkan 
Svenningsson,  e-post: 
hakan@skillingarydsmekaniska.se 

 
Rör mig 
inte när 
jag inte 
ska 
användas! 

 
 
 
 

Stort tack till Rolf! 

Styrelsen vill å föreningens vägnar 
framföra ett stort tack till Rolf 
Boberg som fixat i ordning 
betongfäste och sönderbackad 
stolpe vid garaget! 

Föreningsstämman 

Protokollet från föreningsstämman 
den 7 maj finns nu publicerat på 
www.brf.sjogarden.se under 
rubriken Dokument. Där hittar du 
även årsredovisningen för 2013. 

SJÖGÅRDSNYTT 
 Information till boende i Bostadsrättsföreningen Sjögården Jönköping
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