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Månadsbrev februari 2020  

Februari har börjat med regn och blåst men fullt av snödroppar och andra vårblommor i 
rabatterna. Förhoppningsvis får vi en tidig vår med mycket sol. 

Avstämningsmöte med Bredablick 

Under mötet i början av februari så träffade styrelsen vår nya förvaltare Wasim Kahn och 
Filip Bengtsson från Bredablick. Vi hade ett mycket trevligt och givande möte och gick 
igenom många av de olika felanmälningar och projekt som det arbetas med just nu. Vad vi 
enades om var att vi behöver se över en del av de avtal vi har med dem och justera dem något. 
Så det är anpassade efter det arbete som skall utföras.  

 

Översvämning trappnedgångar 

Vi har haft problem med översvämningar i golvbrunnarna i trappnedgången till en del av våra 
förrådsutrymmen. Vi tittar på en gemensam lösning med Bredablick för att komma tillrätta 
med problemen. 

Belysning i garaget 
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Under våren kommer belysningen att bytas ut i garaget och vi kommer att gå över till LED 
belysning. Belysningen är gammal och behöver bytas ut, för att vi skall kunna få ut max ljus. 
Man skall inte behöva känna sig orolig när man vistas i garaget. Arbetet kommer att startas 
upp så fort som möjligt. Tänk på att plocka upp papper och skräp runt er plats och håll rent 
och snyggt. ang. städning av garaget i vår så kommer mer info i nästa brev 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi ser bra ut och vi ligger på plus mot budget för detta året. Den varma 
vintern gör att det inte blir lika kostsamt att värma upp våra lägenheter bla. 

 

Hamn och sjöbods föreningen 

Klas som är styrelsens representant i Hamn och sjöbods föreningen rapporterade att det finns 
12 lediga båtplatser inför nästa sommar just nu i dockan. Så har ni några vänner som är ute 
efter en båtplats på bästa läge så kan dom höra av sig till hamn och sjöbods styrelsen. 

 Maila till.  lhsf@lindholmsdockan.se 

Soprummen 

Våra soprum är återigen i ett bedrövligt skick. Bredablick inspekterar varannan vecka och gör 
det dom kan då. Men det räcker inte för att hålla ordning och reda. Vi måsta alla hjälpas åt 
med detta. Både Erik och Thord fixar och städar där varje vecka också. Så vi borde kunna få 
detta att fungera. Det viktigaste är att ni viker ihop papper och kartonger och inte ställer saker 
på golvet om det inte får plats i något kärl. För då tömmer inte Veolia när dom kommer nästa 
gång. Och så blir det kaos igen… Vi har ökat upp tömningen av kartong till 1 ggr i veckan så 
det borde fungera nu.  

  Styrelsen                                                 
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