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Månadsbrev December 2020 

Snart ett nytt år och nya möjligheter. 2020 har ju varit ett år som inget annat och vi får hoppas 

att 2021 kan bli ett år där vi så sakta kan börja leva som vanligt igen. Våren kommer att bli 

stökig och vi måsta alla anstränga oss så länge arbetet pågår på kajen.  

Projekt broförbindelse Lindholmen 

Föreningens remissyttrande har mottagits av Trafikkontoret. Beslut i trafiknämnden planeras 

till februari 2021. Eftersom investeringen ingår i Sverigeförhandlingen kommer även 

Västtrafik att fatta beslut om alternativ. Beslut kommer även att tas i byggnadsnämnden om 

fördjupad översiktsplan med ett av alternativen. Helene Colombo bevakar frågan vidare  

 

 

http://www.lindholmsdockan./


BRF LINDHOLMSDOCKAN 

     Brf Lindholmsdockan 
                                         www.lindholmsdockan.com 

 

     

Kajrenovering 

Arbetet med kajrenoveringen har börjat på kölsträckningen och på trädgårdsdagen så flyttades 

växter mm från berördas trädgårdar över till boulebanan. Detta är bara en temporär lösning 

och när arbetet är klart kommer växterna att flyttas tillbaka till sina ursprungsplatser och 

trädgårdar. Alla som är berörda kommer att få hjälp med flytt och jord ifall det behövs.  

När det gäller de enormt stora mängderna av folk som numera använder gården på 

kölsträckningen som genomfart nu när kajen är stängd, så pågår samtal med Concreo och 

byggansvarig att något måsta göras. Men det gäller vår mark och där måsta föreningen själva 

hjälpa till och ta visst ansvar för ev. avspärrningar. Problemet är att vi inte kan stänga av helt 

pga. att vi måsta kunna släppa in räddningsfordon ifall detta skulle behövas. Och vi som bor 

där måste kunna ta oss fram och tillbaka. 

Brandskydd 

Det finns fortfarande kvar stora blommor och brännbart i våra trapphus. Ni som vet med er att 

ni ställt ut blommor /Växter mm måste plocka bort detta OMG . I början av det nya året så 

kommer detta att slängas. Som brännbart räknas gröna växter, blommor i krukor, alla 

varianter, både plast, papper och levande växter. Mattor, även små mattor, paraplyställ, 

ljuslyktor mm omfattas också. Det som skulle kunna tillåtas är några små krukväxter på 

fönsterbrädorna, men det är allt. Allt annat måste bort.  Det är vårt gemensamma ansvar att 

detta utförs. FÖR ALLAS VÅR SÄKERHET.  

Elbilsladdning 

Det är absolut förbjudet att ladda sin elbila i 220 uttagen som finns i garaget. Det har tyvärr 

hänt och det kan ställa till stor skada och risken för brand ökar markant. Behöver någon ett 

uttag till sin bil så finns det lediga ladd stationer kvar. 

Sopnedkasten 

Tänk på att knyta ihop påsarna ordentligt innan ni kastar ner dem i sopnedkastet. Då undviker 

vi dålig lukt och att lösa rester / saker ligger kvar och fastnar i att gångar och rör på vägen ut.  
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Samlingslokalen Stapelbädden 

Upprustnings av samlingslokalen på stapelbädden har påbörjats och styrelsen tittar på en 

lösning tillsamman med Anita H som har inkommit med ett förslag. Mer info kommer om 

detta under jan månad. 

 

Bihotell 

Bihotell har det beslutats om och styrelsen arbetar med detta just nu och tanken är att det skall 

kunna genomföras under våren 2021. 

 

Skadegörelse på Stapelbädden 3 

Under helgen den 5–6 december utsattes stapelbädden 3 på baksidan mot berget för en 

skadegörelse. Någon/några kastade stenar mot fasaden och träffade ett fönster som gick 

sönder i en lägenhet. Saken är polisanmäld och rutan är åtgärdad. 

Sedan tidigare har styrelsen en dialog med skolan och kommunen om de tidigare incidenter vi 

haft med saker som kastas ner för berget mot våra fastigheter och mark. 

Markägare är Älvstranden fastigheter och deras förvaltare anser inte att detta är en fråga för 

dem. De har satt upp ett staket sedan tidigare och det är vad dom anser sig kunna göra. Vidare 

hänvisar dom till Polisen. Styrelsen tittar nu över vad vi kan göra från vårt håll för att alla 

skall känna sig trygga. Återkommer om detta framöver. 

Lite info från Trädgårdsgruppen…. 

 

 

Trädgårdsgruppen av Anita Heyman 
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TRÄDGÅRDSGRUPPEN DECEMBER 

Vi riktar ett innerligt tack till alla som deltog på arbetsdagen 14 november och särskilt tack 

till Janet Karlsson, som bjöd på härliga nybakta kakor. Vilken fin dag det blev. 

Nu är det vintervila i våra trädgårdar. Senaste tiden har varit hektisk med flytt av växter från 

de rabatter som drabbas av arbetet på Kölsträckningskajen. 

Växter är utplacerad i pallkragar på Boulebanan och även lite här och var runt om i vårt 

område. 

Så håll tummarna att växterna ska må bra och överleva förvisningen. 

Till Hamngaraget har införskaffats en whiteboardtavla där aktuella arbeten ”på gång” 

kommer att anges. Vi tror att det finns många lite trädgårdsintresserade medlemmar, som 

känner för att ta ett tag när det börja våras och kvällarna blir ljusare. 

Vår förhoppning är att vi under trevlig samvaro med fika och lätt arbete under ett par timmar, 

skall kunna ses då och då under vinter /våren för att klippa buskar. Ölandstok (januari) , 

Lavendel (april), Rosor ( när björken har musöron) osv. 

På tavlan skriver vi då vad som ska göras, hur det ska göras och var växterna står , samt 

datum och tid. 

Vi tänker också sätta anslag i trappuppgångarna när det är dags. 

Hamngaraget har städats bitvis och blivit lite julglittrigt. Det kan under julhelgen användas 

som en uteveranda för att på Corona avstånd träffa nära och kära. Bokningslista kommer att 

finnas. Bara att klä på sig ordentligt och öppna garageporten. Självklart gäller att återställa i 

god ordning efter sig. 

 

En riktigt God jul och Gott nytt år Önskar 

Styrelsen               
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