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Oförändrad hyra år 2020  
Styrelsen har nu fastställt budgeten för år 2020 och har 
beslutat att månadsavgifterna behålls oförändrade. 
Låneräntorna är lägre samtidigt som vi höjer budgeten 
för underhåll och reparationer samt avsättning till 
underhållsfonden med vardera 50 000 kr. Taxebundna 
kostnader för el, fjärrvärme och vatten är i stort sett 
oförändrade. Garage- och parkeringsavgifterna är 
också oförändrade. 

Hissproblem 
Under juli/augusti månad har vi haft stora störningar i 
hissarna på Pollaregatan 1 och 3 bl.a. beroende på 
lång leveranstid av reservdelar. Även felsökningar har 
tagit lång tid. Vi beklagar detta och ska arbeta för att 
minimera detta i fortsättningen.  

Upphittade cyklar 
Vi har några cyklar som ingen vill kännas vid. Kontakta 
Roland Nilvér tel 070-877 9067 om du vet något. 
Under december kommer vi att lämna över cyklarna till 
polisens hittegods. 

Styrelsen önskar alla boende en God 
Jul och ett Gott Nytt År!

Gästparkeringarna 

Vi har noterat att reglerna inte 
efterföljs av alla. Detta skapar 
irritation hos övriga boende. 
Och även om vi boende kan 
stå 3 tim på besöksparkeringen 
under dagtid så är det bättre 
att i första hand använda sin 
egen parkering. Ibland är alla 
besöksparkeringarna 
upptagna vilket försvårar för 
t.ex hemtjänsten och 
hantverkare. Och alltför ofta 
ställer besökande sina bilar på 
hyrda parkeringar så se till att 
parkering sker på besöks-
platserna även märkta ”3 tim”. 
Läs igenom parkeringsreglerna 
på hemsidan om du är osäker 
på vad som gäller. 

sff Pollaren - 
trädgårdsföreningen 

Under vårvintern -20 kommer 
vi att föryngra måbärshäckarna 
vid uteplatserna på 
Pollaregatan 1-7. Vi gör detta 
för att häckarna även framöver 
ska utvecklas på ett bra sätt 
och behålla formen.

SJÖGÅRDSNYTT 
 Information till boende i Bostadsrättsföreningen Sjögården Jönköping

Ändring av portkod 2/12 
Den 2 december 2019 ändrar vi koderna i 
port och garage för boende.  
Ny portkod: xxxx ⎮Ny garagekod: xxxx 
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