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Nattparkering – tillägg till 
regler för utomhusparkering 
Styrelserna i Brf Sjögården och Brf Östra Kajen har 
beslutat om ett tillägg till reglerna för utomhusparkering 
för medlemmar och besökande. Tillägget gäller under en 
försöksperiod från och med 2015-04-01. 
   Besöksparkering får utnyttjas dagtid i max 3 timmar 
mellan kl. 07.00 och 21.00. Därefter kan bilen stå kvar 
över natten. Ny tretimmarsperiod börjar kl 07.00. 
   Detta gäller strikt vid besök där egen eller gästs bil är 
uppställd. Missbruk kommer att medföra att lägenhetens 
parkeringskort dras in under 6 månader. 
   Q-park noterar nattparkering till styrelsen. Information 
om misstänkt missbruk tas emot och behandlas 
av respektive styrelse i Brf Sjögården och Brf Östra Kajen. 

Skänk cyklar till integrations- och 
hälsoprojekt 
Det började som ett roligt projekt för de ca 65 asyl-
sökande på Vida Vättern i Gränna. Nu har integrations- 
och hälsoprojektet nått allmänheten och cyklar samlas in 
på löpande band. 
   Så också från Sjögården. Har du en cykel du vill skänka 
till projektet är du välkommen att ställa den i den 
oanvända mc-rutan utanför soprummet på Pollaregatan. 
Insamlingen pågår april ut.  
   Läs mer på jonkopingsposten.se  

Sjögårdsnytt i mejlen 
Skicka ett mejl till ulvegard@telia.com och meddela om 
du kan tänka dig att få nyhetsbrevet digitalt istället för i 
pappersversion framöver. 

Bra resultat i 
radonmätningen 

Vi har nu fått samtliga 
besiktningsprotokoll från 
vinterns radonmätning. Alla 
berörda lägenheter ligger på 
ett årsmedelvärde på mindre 
än 30 Bq/m3. Gränsvärdet är 
200 Bq/m3.  

Föreningsstämma 
den11 maj 2015 

Måndagen den 11 maj 2015 
håller brf Sjögården ordinarie 
föreningsstämma på Science 
Park i Jönköping. Kallelse och 
anmälan skickas ut i april. 

HSB kod – arbets-
ordning och rutiner 

Under hösten 2014 har 
styrelsen arbetat igenom HSB 
kod Arbetsordning och rutiner 
för föreningens styrelsearbete. 
Dokumentet ska fastställas av 
stämman den 11 maj 2015, och 
detta gäller även Instruktion för 
valberedning. Den som vill ta 
del av dokumenten, hittar dem 
under rubriken ”Information 
och dokument” på 
brfsjogarden.se.  
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