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Månadsbrev Mars 2020  

Mars kommer att bli en månad med mycket städning och uppfräschning i vårt område. Efter vintern 

som inte kom så finns det mycket som behöver göras.  

Trädgårds och städdag 28 Mars 

Missa inte att den 28 mars, året första gemensamma städ och trädgårdsdag. Dagen börjar kl.9.30 och 

det bjuds på både fika och lunch. Trädgårdsgruppen ansvarar för att ta fram de aktiviteter som behöver 

göras och fixas under dagen. Finns det några fler som vill vara med och arbeta i trädgårdsgruppen så 

anmäler ni er till Klas Magnusson, klas@sb9.se År det några av er som inte kan vara med på 

städdagen så kommer det att sättas upp lappar i garaget mot dockan under veckan innan på saker som 

behöver göras. Då är det bara att ta ned lappen på det man vill göra och hämta redskap som behövs i 

rummet bredvid,  

Den 16 Mars kl. 15.00 kommer trädgårdsgruppen att träffa Bredablicks trädgårdsansvarige Anna 

Wadebro för ett möte inför trädgårds-säsongen. Mötet är i styrelserummet på stapelbädden. Även här 

är alla som vill välkomna att delta och bidra med sin tid och intresse. 

Garagestädning 

Onsdagen den 1; e april kommer bilgaraget att städas. Mellan kl. 9.45 - 14.30 får det inte stå några 

bilar i garaget. Förslagsvis är att ni parkerar bilen utefter berget eller på ICAS stora parkering. Det kan 

finnas lediga platser på parkeringen på kölsträckningen mitt på dagen då många är på jobbet. Till er 

som eventuellt kommer att vara bortresta så kanske ni kan få hjälp av någon granne som är hemma för 

att flytta ut bilen en stund. (de bilar som står kvar kommer att bli väldigt dammiga) Viktigt att den 

stora städmaskinen kommer åt överallt i garaget då det är väldigt smutsigt i garaget nu. Även cyklar 

mm måste ut under städningen. Passa även på att städa runt er parkeringsplats och släng skräp mm när 

vi har en container här på städdagen. Övrigt som finns där som inte skall vara i ett garage kommer 

pga. Brandrisken att slängas på städdagen. Tex brädor, skidor, gamla lampor mm  

 

Belysning i garaget 
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Belysningsskiftet i garaget är nu i stort sett klart och all armatur är utbytt till LED-belysning. 

Besparingen för föreningen för minskad el-förbrukning är minst 60 000 kr per år. Som ni säkert har 

märkt så är det rörelsedetektorer i armaturerna nu vilket innebär att belysning när det är tomt i garaget 

är något svagare än tidigare, men slår på så fort det blir rörelse i garaget igen. Även detta bidrar till att 

minska elförbrukningen. 

 

Underhållslista 

Nu är den nya uppdaterade underhållslistan för 2020 uppsatt i alla trapphus, där hittar ni alla namn och 

deras respektive ansvarsområden mm.  

 

Hamn och sjöbods föreningen 

Vi har fått lite fler båtplatser uthyrda i dockan sen i februari men det finns fortfarande 7 platser kvar 

just nu. Så hör av er om ni behöver en plats.  lhsf@lindholmsdockan.se      

      

Comhem smart 

Comhem som är vår bredbandsleverantör har tagit fram en smidig och bra kommunikationslösning i 

APP format som är anpassad för just bostadsrättsföreningar. Styrelsen har beslutat att göra en test på 

kölsträckningen under några månader för att se om detta är något som skulle kunna passa oss. Under 

närmaste veckorna så kommer alla som bor på kölsträckningen att få ett dokument i brevlådan att fylla 

i och mer information om vad detta innebär. Tanken med detta är att vi framöver skulle kunna minska 

ner vår hemsida och arbeta mer i appen och på så sätt mycket enkelt och smidigt kunna få ut 

information mm till alla medlemmarna. Man kan även boka tvättstuga, gästlägenheten mm direkt i 

appen. Är ni intresserade och vill läsa mer så gå in på Comhems hemsida under.    

https://www.comhem.se/fastighetsagare/com-hem-smart 

Skyddsrum 

Föreningen har fått en anmodan från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap att rusta 

upp våra skyddsrum. Detta arbete har nu påbörjats. Det här påverkar också oss som har våra förråd i 

de delar som är skyddsrum. Bla på kölsträckningen, i anmodan står det att alla förrådsutrymmen måsta 

kunna tömmas på max 48 timmar. Mer info kommer att komma till alla er som berörs. Under tiden så 

kan ni titta över era förråd och rensa ut det som ni inte behöver. 

Momsregistrering  
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Skatteverket har via fastställande i Högsta Förvaltningsdomstolen beslutat att all form av 

vidareförsäljning av el, värme och vatten som mäts utifrån faktisk förbrukning behöver 

momsbeläggas. Vi har av denna anledning behövt momsregistrera föreningen för att framöver kunna 

debitera elförbrukning avseende både hushållsel och el-laddstolpar för bilar med moms i enlighet med 

beslutet. Detta påverkar inte dig som medlem i föreningen mer än att du framöver kommer få ett 

momsbelopp på dina avier. Kostnaden kommer inte att öka. Det blir även ett nollsummespel för 

föreningen då vi får dra av motsvarande betald moms 

Tillfällig parkering på innergårdar 

Ibland så behöver man köra in en bil på innergården under kortare tider om man tex skall anlita en 

hantverkare eller likande. Tänk då på att parkera bilen så den inte hindrar utryckningsfordon mm. Det 

måsta alltid gå att komma förbi med ambulans, taxi eller liknande.  

 

Hälsningar Styrelsen                        
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