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Hyran sänks — budget för 2015 klar 
En stabil och välskött ekonomi medger att hyran sänks med 5 
procent från 1 januari 2015, vilket innebär att hyran per 
kvadratmeter blir 587 kr per år. 
   Det är ett av de justeringar som styrelsen beslutat om i nästa års 
budget.  

Uppdaterade parkeringsregler 
Reglerna för utomhusparkeringarna har justerats och 
förtydligats. Den viktigaste punkten: Besöksplatserna får 
disponeras av besökande till Sjögårdens och Östra Kajens 
medlemmar samt av medlemmarna själva.   
•  Alla våra bilplatser har numrerats från 1-27. 
•  Alla som hyr plats får två p-bevis med numret på hyrd plats.  
   Extrakort utöver dessa kostar 100 kr/st. 
•  Nio platser är besöksplatser: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 21 och 22. 
•  Besöksplatserna finns markerade på en karta över tillgängliga  
   utomhusparkeringar (länk på hemsidan). 
•  Varje lägenhet erhåller ett p-bevis för besöksplatserna med  
   lägenhetsnummer och årtal. Detta bör förvaras i respektive  
   lägenhet. 
•  Besöksplatserna får disponeras av besökande till Sjögårdens  
   och Östra Kajens medlemmar samt av medlemmarna själva. 
•  Observera att plats 13 aldrig ska användas, eftersom den  
   blockerar nerfarten till garaget. 
•  När bil parkeras på besöksplats ska p-bevis med lägenhets-  
   nummer hämtas inom 10 minuter och sedan placeras väl synligt  
   i framrutan på bilen. 
•  Besöksparkering får nyttjas i max tre timmar. 
•  Om inte reglerna ovan följs riskeras p-bot. 
•  Vid missbruk av p-bevis, som Q-park observerar, riskeras  
   indraget kort.

Välkommen på 
glöggfest 29/11 

Traditionsenligt bjuder 
Pollarens samfällighet in till 
glöggfest på innergården. 
Välkomna kl. 16.00 den 29/11! 

Trångt i cykelrummet 

Det börjar bli trångt i 
Sjögårdens cykelrum nu när 
cyklarna tas in för vinter-
förvaring. Styrelsen jobbar på 
att hitta en långsiktig lösning, 
men uppmanar de boende att se 
över sina cyklar och om möjligt 
flytta undan dem som inte alls 
används. 

Nyheter på hemsidan 
efter varje styrelsemöte 

Nu har du lättare att följa vad 
som händer i Brf Sjögården. 
Ambitionen är att efter varje 
styrelsemöte publicera aktuell 
information på brfsjogarden.se. 

SJÖGÅRDSNYTT 
 Information till boende i Bostadsrättsföreningen Sjögården Jönköping

Ändring av portkod 2/12 
Den 2 december 2014 ändrar vi koderna för port och 
garage: 
De nya koderna hittar du i den version av Sjögårdsnytt 
som du fått i ditt postfack eller mailbox.  
Tänk på att vara försiktig med att lämna ut koderna! 
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