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Uppfräschning av entréer 
Styrelsen har beslutat att under 2017 snygga till entréer och  rengöra fasader från algbeväxning 
framförallt på norra sidan. 

Brandsyn genomförd 
Vi har tillsammans med brandförsvaret kontrollerat fastigheten och konstaterar att vi absolut inte får 
förvara cyklar och andra skrymmande föremål i trapphusen. Dessutom har vi noterat att branddörrarna 
ut till garaget ibland står vidöppna vilket skulle få katastrofala följder vid en eventuell brand.  Händer 
detta fler gånger tvingas vi ta bort de upprställningsbara dörrstängarna. Slutligen - ingen gasol och 
andra brännbara vätskor i förråden och inget brännbart i garaget. 

Enkät - laddning av elbil 
Vid senaste föreningsstämman fick styrelsen i uppdrag att titta närmare på hur laddning  
av elbil skulle kunna fungera i vår förening. Vid kommande stämma i maj kommer vi att 
redovisa vårt förslag. Men redan nu vill vi ha svar på följande; 

•  Jag tänker köpa en elbil/laddhybrid inom 3 år och 

•  om jag köper en elbil kan jag tänka mig att betala en schablonavgift på 450 kr per månad för 
normalladdning (6-8 tim) i garaget. I avgiften ingår kostnaden för elström, installation och 
laddbox. 

Upplysningsvis kan vi nämna att det finns ca. 17 st publika snabbladdstationer i Jönköping och de flesta 
kan användas utan kostnad. Styrelsens inställning är att investering och elförbrukning ska bäras av de 
som utnyttjar laddboxarna. Vi bifogar även den preliminära utredningen. 

Skriv några rader och beskriv vilken typ av elbil/hybrid och hur stort batteri du funderar på. Större 
batterier kräver kraftigare laddström för att bli fulladdade med s.k. normalladdning.  Skicka till 
sjogardenbrf@gmail.com så vi får en uppfattning om hur stort intresset är. Svara senast 17-04-10.  

Föreningsstämma 17/5  
 Vi i styrelsen skulle uppskatta om du vill delta i stämman den 17 maj. Kallelse skickas ut i slutet av april. 
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