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Månadsbrev Juni/Juli 2020  

 

Juni och äntligen lite sommar och sol. Välbehövligt för oss alla efter en mycket annorlunda 

vår där vi har fått vänja oss vid att livet är på ett lite annorlunda vis. Midsommar har precis 

passerat och styrelsen kommer nu att ta lite semesterledigt under juli månad. Men det går att 

nå oss som vanligt på mail och telefon i fall det skulle behövas. Lite till och från så finns vi 

här hemma också.  

Bra att tänka på är vår grannsamverkan och att alla är lite mer uppmärksamma på vad som 

sker i vårt område och garage mm. Ifall det händer något utöver det vanliga i vårt område. 

 

Nya medlemmar 

Vi hälsar våra nya medlemmar Josefin Gustafsson och Johan Karlsson välkomna som flyttar 

in på Stapelbädden. Vi hoppas ni kommer trivas hos oss. När tiden är lämplig kommer alla 

nya medlemmar från i år att bjudas till möte med styrelsen. 
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Just nu pågår ett flertal renoveringsprojekt i en del lägenheter och det är viktigt att berörda 

tillser att arbetsfordon parkeras så vi har fri framkomlighet för utryckningsfordon och övrig 

trafik i området. 

Trädgård  

Trädgården kommer att tas om hand av Bredablick som planerat hela sommaren tillsammans 

med vår eminenta trädgårdsgrupp. Stort tack till er alla för arbetet ni lägger ner. Ny medlem i 

trädgårdsgruppen är Anita Heyman. 

 

 Höstfest 2020 

Styrelsen har fattat beslutet att ställa in festen i augusti. Men vi hoppas och tror att någon typ 

av aktivitet hade varit trevligt att anordna i september. Återkommer med info om detta i 

augusti. 

 

Projekt på Lindholmen utveckling 

Trafikverket planerar en ny älvförbindelse mellan Lindholmen och Majorna, på uppdrag av 

Göteborgs stad. Frågan som diskuteras just nu är vilken av de tre alternativen man skall välja. 

Det finns tre olika förslag på förbindelse; tunnel eller bro (två olika broförslag). Hur stor 

inverkan har det för vår förening? Älvförbindelsen har störst inverkan för boende på SB1. 

Den kommer kanske även påverka vägen till garaget mm. Det finns många frågor och 

styrelsen har beslutat att skicka en skrivelse till trafikverket och framföra våra synpunkter. 

Helene Colombo på Stapelbädden 1 kommer att vara ansvarig för den skrivelsen. Har ni 

frågor och synpunkter så kontakta Helene C så får hon med alla funderingar som ni har. 

Beslut i frågan skall tas senast dec månad 2020. 

 

Ekonomi 

Styrelsen har beslutat att inte höja några avgifter per 2020-07-01 utan avvaktar det pågående 

arbetet med underhållsplanen som kommer att vara klart under hösten. Det finns ett flertal 

stora projekt framöver som måste tas omhand. Våra fastigheter är snart 30 år och det krävs 
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renoveringar och upprustning lite här och var och som vi måsta finansiera på något sätt. 

Återkommer med mer info om detta i höst. 

 

Problem med garageporten 

Under sista tiden har vi haft problem med driftstörningar av vår garageport. Vi har ett avtal 

med Kone som hjälper oss med detta. Om ni får problem under sommaren så kan ni kontakta 

Kone direkt på deras 24/7 jour. På telefonnummer 0771- 50 00 00 och ange 

utrustningsnummer 11568384, (denna info finns också på insidan dörren i garaget) 

 

Årsstämma 2020 PÅMINNELSE 

Under mitten av oktober kommer vi att ha årets årsstämma, tänk på att motioner skall skickas 

in i god tid så att styrelsen hinner förbereda till mötet. 

 

Vi tackar Erik Widén för den fina bilden från vårt område som han har delat med oss. 

 

 

  Ta hand om er och era nära och kära! 

Semesterhälsningar Styrelsen                        
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