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Föreningsstämma 18 maj 2021 
Plats för stämman bestäms senare under våren beroende 
på hur Coronapandemin utvecklar sig. Troligen använder 
vi innergården. Vi återkommer med kallelse längre fram. 

Motioner till stämman 
Om du som medlem vill ha ett ärende behandlat på 
föreningsstämman ska du skriftligen anmäla det till 
styrelsen senast den 28 februari 2021 och lämna i 
föreningens postfack på Pollaregatan 1. 
  
Tips om ur du skriver en motion; 
-Beskriv nuläget, problemet eller behovet 
-Föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta 
och argumenten för ett sådant beslut 
-Skriv under med ditt namn 

Valberedningen påbörjar sitt arbete 
Vi i styrelsen har nu haft ett första möte med 
valberedningen inför föreningsstämman och de som 
arbetar med detta är Annica Månsson, Leif Wiberg och 
Rune Wahlström. 

Nya avtal om lokalvård och teknisk 
service 
Styrelsen har omförhandlat avtalen för att hålla 
kostnaderna på en rimlig nivå. Detta innebär bl.a. att 
städningen av trapphusen sker varannan vecka under 
sommarhalvåret (1/4 till 30/9). 

Uthyrningsrummet 

Avloppet från toaletten går via 
en pump i källarplanet. Det har 
tyvärr uppstått flera stopp 
beroende på att saker och ting 
fastnat och orsakat stopp med 
följd att vi tvingats till dyra 
reparationer. Den som orsakat 
detta kan bli ersättningsskyldig. 

Det finns anslag i toaletten vad 
man ska tänka på för att 
undvika problem. 

Prylar i garaget igen 

Trots uppmaning att plocka 
bort lösa föremål blev det kvar 
en del som nu förvaras av 
styrelsen i annat utrymme. Den 
som saknar något kan kontakta 
Roland Nilvér eller Jörgen 
Palm. Sakerna kommer att 
slängas på sortergård efter 1/3. 

Gästparkeringarna 

Vi har nyligen ändrat reglerna 
men det verkar inte som alla 
har uppmärksammat att vi bl.a. 
bara ställer egna bilar för i- och 
urlastning.  De som bryter mot 
reglerna riskerar att bli av med 
parkeringskortet under 6 
månader enligt parkerings-
reglerna.

SJÖGÅRDSNYTT 
 Information till boende i Bostadsrättsföreningen Sjögården Jönköping


	Uthyrningsrummet
	Prylar i garaget igen
	Gästparkeringarna
	Föreningsstämma 18 maj 2021

