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Månadsbrev januari 2020  

Hoppas ni alla haft en lugn och skön jul och nyårshelg, Solen såg vi inte mycket av men det är 

härligt med alla ljus runt omkring vårt område. 

Parkering 

Sedan hösten 2019 har vi ett avtal med Controlla som man kan kontakta om man har problem 

med att det står en bil felparkerad på sin plats på Kölsträckningen. Vilket har hänt några 

gånger under hösten. Controlla kontaktar ni på 031-23 00 00. Just nu är alla våra 

parkeringsplatser uthyrda både inne och ute platser. Kö finns för dem som önskar en andra 

plats. Blir det så att någon behöver lämna ifrån sig sin andra plats till en ny medlem som 

flyttar in så blir det efter principen sist in först ut.  

 

Lägenhetsdörrar 

Under 2015 gjordes det ett byte i en del lägenheter till nya säkerhetsdörrar. (Daloc)Vi har 2 

stycken visningsdörrar kvar i garaget. Är du intresserad av att köpa någon av dem så kontakta 

styrelsen senast 2020-02-02 så lottar vi ut dem. styrelsen@lindholmsdockan.se Båda dörrarna 

har karm och lister för in och utsida lägenheten. Båda är högerhängda 

Pris. (Ca 50 % av nypriset, priset är inklusive moms)  

Dörr 1 = 5000 kr med lås och nycklar 

Dörr 2 = 4000  kr utan lås, men dörren är förborrad och klar för installation. 

Köparen ansvarar själv för nedmontering i garaget och installation i lägenheten.  
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Återvinnings - soprummen 

Under januari har vi haft problem med hämtning och tömning igen och Erik jobbar för fullt 

med detta just nu. Men vi måste hjälpas åt att inte lägga in mer skräp när det redan är fullt när 

man kommer. 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 Även Thord 

är med och hjälper till att hålla ordning och han har haft fullt upp under de sista veckorna. 

 

                                     

Ny förvaltare från Bredablick 

Ny förvaltare från Bredablick blir Wassim Kahn, då Clas Benson slutar på bredablick under 

våren 2020. 
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