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Månadsbrev Augusti 2021 

Hoppas Ni alla haft en skön och härlig sommar. 

 

Boappa 
 

En liten påminnelse, om ni inte redan har skaffat Boappa så vill vi gärna att Ni 

gör det. 

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

 

-          Mobil: 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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Nya Medlemmar! 

 

Vi har nya medlemmar på Stapelbädden 5, Tommy Mikael Paxeus och Nicklas 

Alexander Paxeus på våning 4 samt Sven Andersson på våning 3.  Varmt välkomna 

till er alla. Tillträde under hösten.  

På grund av Covid har vi inte kunnat bjuda in nytillkomna medlemmar på ett möte 

med styrelsen som vi har som rutin. Men på mötet nu i september kommer det 

äntligen att ske.  

 

Nya Altandörrar 

 
Arbetet pågår och mer information kommer i nästa brev. 
 

 

 

Sandlåda Kölsträckningen 

 
Under mitten av augusti påbörjas en renovering av sandlådan på 

Kölsträckningen. 

Sanden kommer att bytas ut och kanten kommer att få nytt trä runt om. Lite nya 

leksaker kommer också att köpas in. Vi hoppas att våra yngsta medlemmar 

kommer att uppskatta detta. 

 

Årsstämma 2021 

 
Årsstämman är planerad till den 28:e oktober kl. 18,30. Lokal kommer att 

meddelas i nästa brev. Kallelse kommer att komma enligt stadgarna lite längre 

fram. 

 

Brf Lindholmsdockan 30 år 2021, festkommitté efterlyses 

 

Under 2021 så fyller vår förening 30 år och det skall vi givetvis fira. På grund av 

osäkerheten med Covid så planerar vi att göra firandet under våren 2022 och 

hoppas då att så många som möjligt vill vara med. Vi efterlyser en festkommitté 

som vill arrangera kalaset. Hör av er till styrelsen om Ni är intresserad att vara 

med i den.  
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Bihotell 
 

Stämman beslutade på förra årsmötet att vi skall sätta upp ett bihotell på vår 

mark. Styrelsen har tillsamman med trädgårdsgruppen inte kunnat hitta en bra 

plats att välja till detta. Har du något bra förslag så hör av dig till styrelsen. 

 

Trädgårdsgruppen 
 

Trädgårdsgruppen söker en ny ansvarig då Monica Axhede efter flera års arbete 

beslutat sig för att avgå. Gillar du trädgårdsskötsel och vill vara med och hjälpa 

till med detta så hör av dig till styrelsen. 

Vi vill också passa på att tacka Monica så jättemycket för hennes 

utomordentliga insatser i vår trädgård. 

 

Inbrott i garaget 

 
Tyvärr så har vi haft en del inbrott i garaget under våren och sommaren. 

Vi har kameror som har dokumenterat detta och polisen är informerad. 

Det rör sig om en man och en kvinna i 30-årsåldern. Inbrotten har bara skett på 

nätterna och inga lås eller dörrar har brutits upp, så förmodligen har de en tag 

eller en nyckel? 

Stölderna har bestått av mest cyklar vad vi vet. Har du blivit av med något och 

inte redan informerat styrelsen så är vi tacksamma om du gör det. 
 

Viktigt att vi alla är uppmärksamma om vi ser något som ser misstänksamt ut, 

speciellt om ni är inne i garaget sent på kvällar och nätter.  

Tappar ni nyckel eller tags så meddela Urban detta så fort som möjligt så han 

kan spärra.  

Under september kommer vi att installera ytterligare några kameror i garaget så 

att kameraövervakningen blir heltäckande. 
 

Vänliga hälsningar  

Styrelsen  
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