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Månadsbrev November 2020 

Mitten av November och fortfarande ganska varmt och skönt ute vissa dagar. Vi har en tid 

framför oss med mycket arbete som skall göras i vårt område. Vi kommer att behöva ha 

tålamod och förståelse för att allt inte kommer att se ut som vanligt ett tag framåt. Samtidigt 

som Kajen skall börja renoveras så kommer kommunen att börja med sitt arbete för att 

renovera trappan längst inne i dockan. Det kommer därför att bli lite stökigt i vår 

utomhusmiljö ett tag. Men vi kan glädjas åt att det kommer att bli fint när allt är klart. 

Projekt broförbindelse Lindholmen 

Helene Colombo har för styrelsens räkning nu skickat in ett remissvar till ansvariga 

projektledare på Trafikverket. Nu väntar vi på svar på detta och enligt tidigare info så skall ett 

beslut fattas under tidig vår 2021. 

Årsstämma 2020 

Årsstämman genomfördes enligt plan och alla har nu fått ett protokoll från stämman i sin 

brevlåda. Trots den annorlunda formen p g a Corona så var röstdeltagandet glädjande nog 

högre än tidigare år. 37 medlemmar röstade jämfört med 24 förra året. 2020 har ju blivit ett år 
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inte likt något annat, då får man ta de lösningar som passar bäst i rådande situation. Vi 

kommer så fort det ges möjlighet att samla alla som vill till ett fysiskt möte. Till er som 

kommer att vara med på trädgårdsdagen på lördag den 14:e så kommer det att finnas tid för 

lite frågor. Nedan ser Ni hur de förtroendevalda är formerade efter det konstituerande 

styrelsemötet: 

 

Ord ledamöter 

 

Kjell Johansson. Ordförande  

Klas Magnusson, Vice ordförande 

Urban Eriksson. Sekreterare 

Peter Fritzell, Kassör  

Helene Norrman, Ledamot 

 

Suppleanter 

 

Helene Colombo 

Christer Johansson 

Annika Van`t HOFF 

 

Valberedningen 

 

Ulf Gunneflo 

Per-Gunnar Schmidt 

 

Kajrenovering 

Arbetet med kajrenoveringen kommer att börja under vecka 46, med förberedande arbete. 

Måndag den 23/11 så går själva gräv-arbetet igång. Concreo AB heter entreprenören. Arbetet 

delas in i 2 faser. I den 1:a fasen börjar man vid Stapelbädden 1 och kölsträckningen 3.  Fas 2 

kommer att starta under jan- feb 2021. Arbetet med att flytta växter mm från berördas 
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trädgårdar dras igång till helgen och kommer sedan att skötas av vår trädgårdsmästare. Kajen 

kommer att vara avstängd för genomfart under hela byggperioden från båda håll, både för 

cyklister och gående. Concreo kommer att ombesörja avspärrningar mm. De kommer också 

att sätta upp arbetsbodar på gräsmattan vid parkeringen på Kölsträckningen. Likaså har de fått 

tillåtelse att använda vissa områden vid Kölsträckningen för arbetsmaskiner mm. som är en 

förutsättning för att arbetet skall kunna genomföras. Det är positivt för föreningen att 

kommunen tar hela kostnaden, även det som görs på vår mark. Men vi får vara förberedda på 

och försöka ha överseende med att det kommer att bli stökigt ett tag framöver.  

Brandskydd 

Vi har under hösten arbetat med att förbättra vårt brandskydd, efter anmärkningar vid det 

lagstadgade brandskyddsarbetet, i våra gemensamma lokaler. Som ni kanske redan har sett så 

är det nu uppsatt brandsläckare, utrymningsskyltar, brandvarnare och nödbelysning lite runt 

om i våra lokaler. Även tätningar har gjorts mellan brandceller/rum så inte en ev. brand skall 

kunna spridas. I början av det nya året kommer det att göras en ny brandinspektion för att 

säkerställa att allt arbete är utfört. Det som återstår nu är att alla entréer och trapphus städas ur 

och töms på allt brännbart. 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. Har du något stånde så är det tid att 

plocka bort detta nu. Det är vårt gemensamma ansvar att detta utförs. FÖR ALLAS VÅR 

SÄKERHET.  

Trädgårdsgruppen 

Året sista städ- och trädgårdsdag är på lördag den 14e November. 

Från kl. 9,30 vid hamngaraget. Det bjuds på fika utomhus om vädret är bra. Om vi ser till att 

hålla avstånd så skall det säkert fungera fint. 

Lördagen den 28 november kl. 17,00 anordnar föreningen julmys utomhus i 

samband med att granen på piren tänds. Glögg med tilltugg kommer att serveras. 

Varmt välkomna och tillsammans så hjälps vi åt att hålla avstånd så att alla kan 

vara med. Ta hand om er! 

Vänliga hälsningar Styrelsen       
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