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Boappa 
 

En liten påminnelse om ni inte redan har skaffat bo appen så kan ni göra det nu. 

  

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! 
 

Nya Medlemmar! 

 
Nya medlemmar på Stapelbädden 9, Susanne och Pierre Modini och Liz 

Emanuelsson på Stapelbädden 3, vi hälsar er varmt välkomna till 

Lindholmsdockan 
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Nu när vi sakta  öppnar upp vårt samhälle igen så kommer alla nyinflyttade 

under 2020 och 2021 att inbjudas till ett möte för information . prel. sept. 2021 
 

 

 

Nya Altandörrar 
 

Många lägenheter har behov av ny altandörr så styrelsen  har påbörjat en  

upphandling. Alla medlemmar som önskar kan anmäla sitt intresse. Under aug  

månad kommer alla att få en förfrågan om ni vill byta ut er dörr. I vår förening 

äger vi själva dörrarna i lägenheterna så kostnaden får varje 

bostadsrättsinnehavare stå för själva. Genom en gemensam upphandling så kan 

vi dock få ner priserna så mycket som möjligt. Mer info kommer efter 

semestern. 
 

 

 

 

Trivselregler 

 

 
Under våren har styrelsen fått samtal från boende på Stapelbädden som anser sig 

påhoppade och otrevligt behandlade när de passerar på Kölsträckningen. Känns 

väldigt tråkigt att behöva skriva detta och vi kan bara vädja till det sunda 

förnuftet och ber er alla att tänka på hur ni behandlar de förbipasserande. Tänk 

på att vårt område är till för alla som bor här och både stora och små är 

välkomna. Gräsmattor är till för att leka och sitta på. Även om vi är måna om 

våra grönområden och rabatter så bor vi i ett levande område med alla 

generationer. Vi får inte glömma av att de små behöver plats att leka och springa 

på.  

 
 

Parkeringsplatser 

 
Alla bilplatser i både garage och utomhus är idag uthyrda. Är det så att man 

önskar byta sin plats av någon anledning så får man själv kontakta den granne 

man vill byta med och komma överens. Det innebär en kostnad på 450 sek att få 

ett nytt kontrakt skrivet och det får medlem själva betala. Man kontaktar 

Bredablick efter att man kommit överens.  
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När det gäller önskan om en plats med Laddstolpe för elbil så kontaktar man 

däremot styrelsen så hjälper vi till med detta. 
 

 

 

Avlopp 

Föreningen har ett fullserviceavtal med företaget Spolarna i Göteborg, som har 

jour dygnet runt. Så om Ni får stopp i avloppet så vill vi att Ni ringer direkt 

till Spolarna på 031–129000 och inte kontaktar bredablick. Vi har också skrivit 

detta på anslagstavlan i trappuppgångarna 

 

Filterbyte 
 

Glöm inte att byta era filter i ventilations skåpen. Finns nya att hämta i 

hamngaraget, Byte skall se var 6:e månad. 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt 

härlig och skön sommar. 

 

Vänliga hälsningar Styrelsen  
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