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Månadsbrev augusti 2020  

 

Augusti är redan här och äntligen lite härlig svensk sommar. Vardagen närmar sig för många 

av oss efter lite välbehövlig semester. Det växer och frodas i våra rabatter och det är härligt att 

se att det arbete som har lagts ner under vår och sommar gör skillnad. Stort tack till alla som 

engagerar sig i detta. 

 

Renovering   

Just nu pågår ett flertal renoveringsprojekt i en del lägenheter och det är viktigt att vi alla 

håller reda på våra nycklar och inte lånar ut dem i onödan till obehöriga. Vi har haft stora 

problem i föreningen med nycklar som hamnat i orätta händer och som vi sedan kan se 

används vid inbrott i både garaget och våra övriga utrymmen. så det är viktigt att vi alla 

tänker på detta. 

Våra allmänna ytor är till för våra medlemmar som bor i området och får inte användas för 

hantverkare som tillfälligt arbetar i området.    
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  Projekt på Lindholmen utveckling 

Helen Colombo har nu skickat in en skrivelse till trafikkontoret. 12 Medlemmar har kontaktat 

Helene med frågor och kommentarer som hon har sammanställt i skrivelsen.  

 Skrivelsen bifogas i slutet av brevet… 

styrelsen skall ha ett möte med ansvarig projektledare den 1 september för mer information 

och om det fungerar i dessa Corona tider så kommer hon att bjudas in till vår årsstämma i 

oktober. 

 

 

Ekonomi 

Ett nytt elhandelsavtal har slutits med Fyrfasen och kommer att innebära en 

kostnadsbesparing på ca 70 000 kr per år framåt.  

 

Trädgårdsgruppen 

Lördagen den 29 augusti är det dags för nästa städ och trädgårdsdag.  

Från kl. 9,30 vid hamngaraget. Det bjuds på utomhus fika om vädret är bra. Och vi håller 

avstånd så skall det säkert fungera fint. 

Trädgårdsgruppen kommer att köpa lite nya trädgårdsmöbler då en del behöver bytas ut eftre 

lång och trogen tjänst.   

 

Årsstämma 2020 

Årsstämman kommer att hållas den 2020-10-22 kl. 19,00. Vi återkommer med lokal som 

passar bra i Corona tider. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 

2020-09-15.  
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Kajrenovering 

Trafikkontoret skall göra en kajrenovering under höst/vår 20–21 och information kommer till 

styrelsen under slutet av augusti. Mer info kommer längre fram men vi kommer att bli 

påverkade på något sätt även om arbetet måsta göras. 

 

Missa inte brevet till trafikkontoret nedan…. 

 

 

Vänliga hälsningar Styrelsen       
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Angående Trafikkontorets tre alternativ avseende älvförbindelse vid Lindholmen. 

 

Styrelsen för Brf Lindholmsdockan vill med denna skrivelse påtala att det finns en stor oro 

bland våra medlemmar hur de olika alternativen kommer att påverka vår närmiljö. När det 

gäller bägge broalternativen så befarar vi att de avsevärt kommer att försämra den unika 

miljön i vår närhet genom att ta bort den fria utsikten över vattnet in mot staden och även 

avseende trafikbuller. Vi fruktar även att störningarna under byggtiden med buller från 

byggtransporter och pålning för fundament i närområdet till Stapelbädden blir mycket stora. 

Oro finns även för skador på byggnaderna, man har redan förstärkt kajerna utanför husen och 

sättningar har upptäckts. En värdeminskning på föreningens lägenheter är uppenbar, ingen vill 

bo nära eller som i det här fallet i det närmaste under en bro.  En majoritet av de medlemmar 

jag varit i kontakt med kan endast föreställa sig tunnelalternativet men det hänger dock på var 

tunnelmynningen blir placerad ,som lekmän och boende ifrågasätter vi det planerade läget för 

både broar och tunnel intill ett bostadsområde, de första riktigt vattennära lägenheterna som 

byggdes i staden. För vissa boende skulle det betyda att i stället för en vacker älvutsikt över 

staden se ett par betongbrofästen alldeles utanför bostaden mycket nära balkonger och 

uteplatser samt att störas av ett ständigt trafikbrus parat med buller. Brf Lindholmsdockan 

värnar sjöfarten och tunnelalternativet lämnar ju utrymme till fortsatt passage utanför oss 

vilket bidrager till trivseln i vår fastighet, att tunnelalternativet utesluter gång och cykeltrafik 

måste lätt kunna kompenseras med en kort eldriven färjeförbindelse i samma sträckning. 

Avslutningsvis hoppas vi att andra alternativ och placeringar av älvförbindelsen verkligen kan 

omprövas/undersökas. Vi anser att en tunnel är det minst dåliga av dessa tre presenterade 

förslag, men vi hoppas på ytterligare gedigna utredningar i frågan. Önskvärt vore också att ni 

som stadsplanerare tog er ut hit och såg hur det ser ut på plats, det finns mycket man inte 

riktigt kan se på en karta. 

Helene Colombo för Brf Lindholmsdockan 

2020-07-09 
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