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Månadsbrev April  2021 

 

Info från Trädgårdsgruppen 

  

 
Vilken härlig trädgårdsdag det blev, stort tack till alla er som deltog. 

Nu ser vi fram emot en prunkande trädgård efter all jordförbättring som gjorts. 

  

Nästa uppgift blir klippning av alla rosenbuskar och vi återkommer inom kort med datum för denna 

aktivitet. Tänkt ett par timmar en eftermiddag/kväll med efterföljande fika en dag då hyfsat väder 

utlovats. 
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Anslag kommer i alla trappuppgångar, samt anges på informationstavlan i Hamngaraget 

  

Anita Heyman 

 

 

 Glöm inte att boka in följande dagar för årets arbetsdagar  2021  

 

12 Juni         28 Augusti        13 November 

 

 

Boappa 
 

 

Som ett steg till att skapa smidigare och snabbare kommunikation så har styrelsen beslutat att 

testa en app för Bostadsrättsföreningar – Boappa. 

 

Vi i styrelsen har använt den en tid och ser gärna att medlemmar som är intresserade av att 

testa den också får en möjlighet att göra det. Så vill du också börja använda den är du 

välkommen! 

  

Gör så här för att logga in i mobilen eller på datorn: 

 

-          Mobilen: Ladda ner appen ”Boappa” i App. Store eller Google Play 

-          Dator: Gå till https//boappa.com/se 

  

Klicka på Skapa konto och fyll i dina uppgifter. Du kommer att bli tillfrågad att lägga till 

boende, sök då efter och välj Brf Lindholmsdockan. 

Så fort vi godkänt förfrågan så kan du börja använda appen. Då skickar vi också ut lite 

information och tips. 

  

Vi ses i BoAppa! 
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Vårstädning i garaget 

Städning i garaget är genomförd och det ser bra mycket trevligare ut nu.Till er fyra som inte 

flyttade ut er bil så ber vi er att sopa och städa bort det skräp som blev kvar vid er bilplats på 

städdagen. Är det någon som äger Cykeln nedan så ber vi er omgående flytta den till 

cykelställ eller förråd, då den inte får stå fastkedjad på detta sätt. Om den inte flyttas innan 

nästa trädgårdsdag den 12 juni så kommer styrelsen se till att den flyttas bort. 

 

 

 

 

 

Nya hyror från 1 juli 2021 
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Förra året gjordes inga justeringar av hyrorna. Vi inväntade då den nya underhållsplanen för 

att veta mer exakt hur stora justeringarna behövde vara för att hamna på en nivå som stämmer 

med det genomsnittliga underhållsbehovet per år.  

I vår gamla underhållsplan uppgick det till 992 000 per år, men där saknades det en hel del 

kostnader. Vår nya plan omfattar däremot allt som så småningom kommer att behöva utföras 

och den visar istället ett underhållsbehov på 1 992 000 per år.  

För att få en rättvis hyra över tid så bör vi alltså fördela denna kostnad per år oavsett när 

underhållet infaller. För att uppnå detta behöver vi höja hyrorna. Från och med 1 juli 2021 

kommer driftshyran att höjas med 7%. För att klara av framtida renoveringar och underhåll 

enligt den nya, kompletta, underhållsplanen kommer driftshyran behöva höjas även 

nästkommande år. 

 

Vi höjer även kapitalhyran med samma %-sats eftersom vi även behöver amortera mer än vi 

gör idag för att minska föreningens belåning och därmed skapa utrymme för att kunna ta upp 

nya lån för kommande renoveringar i våra nu 30 år gamla hus. Föreningens lån uppgår idag 

till 54 miljoner kronor. För en lägenhet på 88 kvm blir det ca 200:- /månad i höjning på 

driftshyran + ca 100:- / månad på kapitalhyran.  

 

Vänliga hälsningar Styrelsen  
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