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LINDHOLMSDOCKANS HAMN- OCH SJÖBODSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

 

Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening har sammanträtt ca 12 ggr under året, och 

gjort återkommande aktiviteter så som arbetsdagar och informationsträffar. 

Styrelsens åtagande har varit att bland annat slutföra arbetet med att samordna 

Sjöbodsutskottet och Hamnföreningen i den nya Lindholmsdockans Hamn- och 

Sjöbodsförening vilket under året blivit fastställt på extra stämman 2014-09-29. 

Styrelsen har under året omarbetat arrendeavtalet mellan Brf Lindholmsdockan och tidigare 

nämnda Hamnförening m. a. p. sjöbodarna. Detta har legat till grund för övertagande av 

arrendeavtalet som tidigare var ett individuellt arrendeåtagande mellan sjöbodsägarna och 

Brf Lindholmsdockan. 

Ett nytt heltäckande arrendeavtal har undertecknats mellan parterna. 

Utöver detta har inga andra större finansiella åtagande gjorts.  

Styrelsen har under året bland annat drivit följande: 

 Trafikkontorets arbete med Transchells Bro till det nya EU reglerna har under året blivit 

slutförda. Föreningen har nu ett system som är anpassade till dessa krav och med en 

möjlighet att använda upp till 30 användare med fjärrkontroll. 

 Föreningen har tillsammans med Brf Lindholmsdockan investerat i att kraftigt förbättra 

säkerheten i och runt vår hamnanläggning med ett stort antal livbojar och räddnings-

stegar. Installationerna har utförts av Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbods- 

föreningens medlemmar. 

 Styrelsen har även lagt in synpunkter till Miljökontoret på det nya kravet av toa 

tömning.  

 Styrelsen har tillsatt två externa arbetsutskott som har haft fokus på arbetet med 

sjöbodsfrågor. 

o Jessie Feldmanis har arbetat med att anpassa stadgar och regelverk för 

styrelsen och sjöbodsägare 

o Anders Grund och Bengt Holtsén har påbörjat arbetet med att ta fram offerter 

och underlag för att komma till rätta med det bristande underhållet på 

sjöbodarna.  
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