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Radonmätning, garanti-
arbeten och årlig besiktning 
Under oktober kommer vi att påbörja mätning av radonhalten i 
ett urval av våra lägenheter. Mätningen omfattar minst två 
månader och därefter hämtar vi tillbaka mätdosorna. Resultatet 
meddelar vi i kommande Sjögårdsnytt. 
   HSB och Skanska kommer nu att åtgärda de brister som 
orsakar inträngande vatten i fasaden på våningarna 4 och 5 i 
gårdshuset. Det är totalt sex lägenheter som är berörda. Arbetet 
startar den 22 september och kommer att pågå i ca 1,5 vecka. 
Berörda bostadsrättshavare kallas till informationsmöte den 16 
september. Under tiden arbetet pågår kommer några av 
besöksparkeringarna att stängas av.    
   I början av september genomfördes den årliga besiktningen av 
våra husfasader. Några mindre putssläpp upptäcktes och detta ska 
nu åtgärdas. !
Fortsatt god ekonomi 
Ekonomiredovisningen vid styrelsemötet den 10 september 
visade att resultatet följer fastställd budget och prognosen pekar 
på ett överskott vid årets slut.  
   I sammanhanget kan vi passa på att informera om att två av 
föreningens fastighetslån förfaller per 2014-10-30. Bankofferter 
begärs nu in och beslut om ny placering tas av styrelsen vid nästa 
möte den 15 oktober. !
Nya avtal för el och kabel-tv  
Ett nytt treårigt elavtal har tecknats med Jönköping Energi. 
Avtalet innebär att vi kommer att betala 39 öre/kWh, jämfört 
med tidigare 49,2 öre. 
   Vi har även tecknat en nytt ramavtal med Com Hem för de 
analoga standardkanalerna, vilket innebär en sänkning av 
föreningens årsavgift med 30 procent.

Bengt-Åke Spohlander 
är tf ordförande 

Bengt-Åke Spohlander är 
tillförordnad ordförande i Brf 
Sjögården tills vidare.  !
Rättning av 
kontaktuppgifter! 

I informationshäftet som 
delades ut i juni blev det tyvärr 
fel kontaktuppgifter till Bengt-
Åke Spohlander. Han har 
följande mobilnummer och e-
postadress och inget annat:  
073-440 61 46 
b-a.spohlander@tele2.se !
Laddning av elbilar 

Styrelsen har fått en förfrågan 
av en bostadsrättshavare om att 
hitta en lösning för laddning av 
elbilar.  
   Svaret är att vi för närvarande 
inte har någon bra lösning 
men att vi följer vad som händer 
inom området. !!
Sjögårdsnytt med mejl 

Vi vill spara tid och bespara 
miljön!  
 
Skicka ett mejl till 
ulvegard@telia.com och  
meddela om du kan tänka dig 
att få Sjögårdsnytt med e-post 
istället för i pappersversion 
framöver. 

SJÖGÅRDSNYTT 
 Information till boende i Bostadsrättsföreningen Sjögården Jönköping
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