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Kodlåsen i ytterdörrarna 
spärras mellan kl. 22.00 och 
07.00 från och med den 7 
september 
Natten mellan den 28 och 29 augusti 2015 hade vi 
återigen inbrottsförsök med brytskador på källardörrarna 
som följd. Vi kommer därför att spärra möjligheten att 
använda kodlåsen mellan kl. 22.00 och 07.00. Detta 
innebär att vi boende ska använda nyckel för att öppna 
ytterdörrarna under denna tid. Garagekoden påverkas 
inte av begränsningen ovan. 

Korttidsuthyrning är inte tillåten 
Antalet lägenheter som exempelvis hyrs ut som semes-
terboende via internettjänster har ökat explosionsartat i 
Sverige. Den här formen av uthyrning har inte stöd i 
Bostadsrättslagen.  
   Styrelsen har nu fattat ett principbeslut att inte tillåta 
korttidsuthyrning av lägenheter.  
   Vid uthyrning i andra hand, upp till 6 månader, ska en 
begäran lämnas till styrelsen i god tid innan uthyrning. I 
övrigt hänvisar styrelsen till stadgarna § 44, andrahands-
upplåtelse.
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Absolut förbjudet! 

Styrelsen vill återigen påminna 
om att det är absolut förbjudet 
att förvara brandfarliga vätskor 
eller föremål i källarförråden. 

Digitalt Sjögårdsnytt 

Nu är vi 21 lägenheter som får 
Sjögårdsnytt via mejl i stället för 
i pappersversion. 
   Fler är givetvis välkomna att 
bidra till att spara tid och be-
spara miljön. Hör i så fall av dig 
till ulvegard@telia.com, så ser vi 
till att ni kommer med på 
sändlistan från och med nästa 
nummer. 

Frånluftskanaler ska 
rensas 

Vid ventilationskontrollen som 
genomfördes tidigare i år 
kunde vi konstatera att luft-
flödena, efter gjorda juste-
ringar, nu är godkända . Det 
återstår dock några ytterligare 
åtgärder, bland annat ska en 
rensning genomföras av 
frånluftskanalerna i samtliga 
lägenheter.  Det är av största 
vikt att vi ger tillträde till 
lägenheterna när detta ska 
genomföras så vi inte får 
onödiga extrakostnader. Mer 
information om detta kommer 
senare.
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