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Månadsbrev december 2019 

Under denna punkt kommer ni framöver att hitta aktuell information till er alla som bor i BRF 

Lindholmsdockan. Vi kommer dela med oss av det som styrelsen arbetar med och allt annat 

som händer och sker runt omkring vårt område.  

Nya Medlemmar  

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna. Christer Johannson SB9, Thomas Edsand SB9, 

Maria och Dan Fagrell KS 2 och Annika och Timo Van`t Hoff SB1. 

Stämma 2019 

Under Mötet i oktober så valdes en ny styrelse och vår hemsida är nu uppdaterad med 

ansvarsfördelning, namn och kontaktuppgifter mm till alla styrelsens medlemmar. 

Underhållsteamet har haft sitt första möte i denna vecka och vi håller nu på att sammanställa 

ett dokument över de olika ansvarsområden mm som var och en har. Detta dokument kommer 

att publiceras på hemsidan så fort det är klart. Har du tid och lust och vill vara med med så 

kontakta styrelsen. WWW.lindholmsdockan.se 

Information i våra trapphus 

Informationen som sitter i våra entréer skall också uppdateras och det kommer att vara klart 

inom några veckor. Viktig information sätts alltid upp på våra anslagstavlor där så det är bra 

om ni tar en titt på detta när ni går förbi. 

Parkering 

Våra regler för parkeringsplatserna kommer att uppdateras på hemsidan ,återkommer med 

mer info i nästa månadsbrev.  
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OVK- Ventilation 

Under våren 2020 skall en OVK göras på vår ventilation i alla lägenheter. Då kommer det 

företag vi anlitar att behöva ha tillgång till alla lägenheter en kort stund. Toppen om vi kan 

lösa detta så smidigt som möjligt. Mer info kommer om detta under våren. Filterbyten görs 

var 6:e månad för att säkra funktion och kvalitén på vår luft inomhus.  

Återvinnings och soprummen 

Soprummen är en ständigt återkommande fråga och det krävs att vi tillsamman följer de 

instruktioner och anvisningar som finns uppsatta vid de respektive kärlen. För att detta skall 

fungera bra. Eftersom vi blir bättre och bättre på att sopsortera så ökar mängden skräp hela 

tiden. Tänk på att alltid vika ihop alla kartonger mm och platta till så mycket det går så våra 

kärl rymmer så mycket som möjligt. Man får inte ställa några påsar bredvid ifall just det 

kärlet är fullt som man vi slänga i. Då får man komma tillbaka och slänga lite senare. Vi har 

ökat tömningstätheten av Kartong och wellpapp till varje vecka istället för varannan vecka, 

from denna vecka 50-2019. Hoppas detta skall hjälpa oss att hålla lite bättre ordning i 

rummen. Men som sagt, vi har ett gemensamt ansvar att hålla ordning i dessa utrymmen. 

Erik Widen i SB 3 är ansvarig för kontakten med våra hämtningsleverantörer mm så har ni 

några frågor så kontakta gärna honom. Erikwiden4@hotmail.com 

                                     

Städdagar 2020 

Passa på att redan nu boka upp i kalendern våra städdagar för 2020. Trädgårdsgruppen är 

ansvarig för att planlägga och organisera dagarna. Föreningen bjuder på fika och lunch och en 

kort information från styrelsen i samband med lunchen. 

 28  Mars                                                                  

 13  Juni  

 29  Augusti 

 7    November 

http://www.lindholmsdockan.com/
mailto:Erikwiden4@hotmail.com


BRF LINDHOLMSDOCKAN 

     Brf Lindholmsdockan 

                                         www.lindholmsdockan.com 

 

     

FS Nycklar 

Har du en FS nyckel liggande hemma som du inte längre behöver så vill vi gärna ha tillbaka 

den.( Urban Eriksson på KS 1) Tänk också på att meddela Urban om ni har tappat eller 

förlorat en tag så vi kan ta bort den ur vårt register. Med tanke på inbrottsrisken så måste vi 

hålla ordning på våra nycklar.  

 

Vi vill passa på att önska alla... 

En riktigt fin jul och ett Gott nytt 2020! 

Styrelsen Lindholmsdockan 
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