
BRF Sjöpärlan 
Till alla medlemmar i Brf Sjöpärlan 

 
 

 

Nyhetsbrev mars 2017 
 

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid 
välkomna att kontakta styrelsen. 
 
 

Detta nyhetsbrev  
Uppdatering ang. extern hemsida och även alla medlemmars egna interna portal, intranät.  
Detta nyhetsbrev kommer mailas ut till alla medlemmars registrerade epost och läggas ut på 
vår förenings externa hemsida.  
Föreningens externa hemsida har adressen: http://brfsjoparlan.hemochfastighet.se 
Inloggning till personligt intranät på: https://www.hemochfastighet.se  
 
Intranätet  
Efter inloggning så hittar man några länkar till…  
Aktuellt: Översikt av senaste avgifts/hyresavier. 
Dokumentplatsen: Dokument som Årsredovisning och allmän info. 
Din lägenhet/Lokal: Information som ägarandelar och panthavare  
Extranet: Länk till http://brfsjoparlan.hemochfastighet.se 
Ärenden, Använd INTE denna då den går direkt till HemOchFastighet, 
                  Akuta felanmälningar ska gå via styrelsen som vanligt. 
Övrigt: Föreningsinformation, styrelse, byta mailadress och lösenord för inloggning 
Anslagstavla: Uppe till höger finns en anslagstavla att skriva meddelanden till alla 

medlemmar och svara på dessa. 

Portkod och soprum 

Det är dags att byta portkod och samtidigt kommer vi strama upp genom att inte tillåta 

öppning med kod nattetid mellan 22:00 - 06:00. Vi och andra föreningar i sjöstaden 

upplever att fler och fler obehöriga tar sig in i fastigheterna och vill därmed motverka detta. 

Nya koden är: 3687 den gamla koden kommer gälla tom. 1 april.  

Likväl så gäller detta vårt soprum där vi uppmanar alla att inte släppa in obehöriga. 

Årsmöte och valberedningen 

Årsmötet i år är den 15 maj 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6. 

Inför mötet så vill vi uppmana alla intresserade som vill delta i styrelsearbete kontakta vår 

valberedning bestående av Kjell Kemi (Aktergatan 20), eller Sophie Uesson (Aktergatan 22) 

innan 10 april, så de kan arbeta fram förslag för nya styrelsen inför årsmötet. 

Vårstäddag  

Datum är satt till 23 april, lite senare än förut men med förhoppning om bättre varmare 

väder istället. 
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Matsopor 

I veckan upptäckte vi ett stopp i matsopnerkastet. Tänk på att inte fylla påsen för mycket, ta 

hellre en ny påse då tidigare. Det händer lätt annars att avfallet blir kvar i tanken och bygger 

på till en kompakt hög som börjar förmultnas. Nya påsar finns att hämta på Glashus Ett och 

oftast även i soprummet på hyllan.   

 

Grannsamverkan och Trygve 

Föreningen är med i grannsamverkan och vi skulle vara glada om fler vill installera gratis 

appen Trygve och där gå med i vår grupp: Brf Sjöpärlan.  

Trygve finns som en webb tjänst med. 

Läs mer: 

 
http://trygve.se/  

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

http://trygve.se/

