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Månadsbrev februari  2021 

Februari har under de senaste åren varit årets kallaste månad och det ser ut att bli så även 

2021. Lite snö och halka behövs kanske för att vi skall längta till våren och lite värme. 

Veckorna går snabbt och förhoppningsvis så kan vi se fram emot en härlig vår och sommar. 

Projekt broförbindelse Lindholmen 

Helene Colombo meddelar att Trafiknämnden har flyttat fram beslutet om bro eller 

tunnelbygget till den18 mars. Detsamma väljer man att göra med beslut om placering av gång 

eller cykelbro eftersom man vill hantera dem tillsammans. Så vi återkommer med mer info 

lite längre fram.  

 

Kajrenovering 

Inga nyheter att rapportera utan arbete fortgår. 

 

Trädgårdsgruppen 
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Trädgårdsgruppen  meddelar att följande arbetsdagar är planerade för 2021. från kl. 9.30 och 

framåt. 

De bjuds på fika mm och alla är hjärtligt välkomna, tänk på att ju fler vi blir som hjälps åt så 

går det fortare och blir snyggt och fint i vårt område. En toppenchans för alla nyinflyttade att 

lära känna sina grannar m.fl. 

17 April            12 Juni     

28 Augusti        13 November 

 

Post och fastighetsboxar 

Postnord har fått i uppdrag av regeringen att se över och informera alla invånare i Sverige att 

man på försök kommer att testa varannandagstömning och utdelning av brev under 2021. 

F o m  juni 2021 så kommer det att testas i Västra Götalandsregionen. Det innebär att alla 

kommer få utdelning av brev varannan dag men paket kommer att delas ut varje dag. Det 

finns idag också möjlighet att köpa fastighetsboxar som placeras i bottenplan i varje hus. Där 

kan postbuden lämna större paket och försändelser som man idag måste hämta på 

utlämningsställe. Inköpskostnad för boxarna ligger på 500–700 sek per lägenhet, som i så fall 

kommer att betalas av föreningen. Om vi vill gå över till fastighetsboxar så innebär det att 

även tidningar kommer att lämnas i dom. Dispens kan ges till medlemmar över 80 och för 

handikappade. Det kommer mer info om detta i nästa brev.  

Belysning Kölsträckningen 

Pga. av den rådande situationen med  återkommande inbrott i våra källarutrymmen på 

kölsträckningen, kommer det att installeras belysning vid de drabbade trappnedgångarna. 

Installation beräknas ske i slutet av februari. Det blir ett kraftig ljus med rörelsedetektor som 

kommer att känna av när man går ner i trappnedgångarna. Vi får hoppas att det får en 

avskräckande effekt på inbrottsförsöken. 

 

 

BoAppa 
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Styrelsen ser över en ny möjlighet att kunna kommunicera med alla medlemmar via en App 

som finns på marknaden, anpassad för just bostadsrättsföreningar. BoAppa heter den och 

finns för nedladdning kostnadsfritt för både Android och Iphone. Under våren kommer ni  

medlemmar att kunna testa och se vad ni tycker. Det är väldigt smidigt och enkelt att få ut 

information snabbt till många samtidigt. Ett litet pling eller notis och ni har ny info i er app. 

Om testet faller väl ut så planerar vi att kunna använda hemsidan och appen på lite olika sätt. 

Tänk vad bra om man skulle kunna boka sin tvättid direkt i appen? När man sitter på kontoret 

eller på flyget hem från sin semester. 

 

 

Garaget 

Nu under kajrenoveringen har vi uppdaterat våra  tags och även de som inte har en bilplats 

kan nu komma in i vårt garage. Kan  behövas nu när kajen snart är stängd för genomgång. 

Fungerar inte din tag så kontakta Urban E så kan han hjälpa till med detta.  

 

 

Vänliga hälsningar Styrelsen  
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