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Månadsbrev Oktober 2021 

 

 

Bergsskrotning 

Under vecka 48 påbörjas skrotning av bergssidorna  inne i dockan. Det beräknas pågå under 2 

till 3 veckor. Det innebär att lösa delar som av tidens tand riskerar att falla ner kommer att tas 

bort. 
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Sopsortering 

Vi vill påminna hur viktigt det är att vi alla följer de reglar som finns i våra återvinningsrum. 

Läs noga vad som får läggas i respektive kärl och det som inte får plats får absolut inte läggas 

runt omkring eller på golvet. Vi har ofta tömning så det går att slänga en annan dag om det 

skulle visa sig vara fullt. De stora kärlen som är för ”övrigt grovavfall” skall endast användas 

till sådant man inte kan lägga i de andra kärlen. Exempelvis stora kartonger får inte läggas där 

av bekvämlighet. Vi betalar extra för dessa och det är en service för oss att kunna slänga en 

trasig stol eller liknande utan att behöva åka till tippen. Tänk också på att vi alla måsta hjälpas 

åt att hålla rent och snyggt där inne. 

Avlopp 

Tyvärr så måsta vi också påminna om att inte spola ner något annat än toalettpapper och det 

som ”naturligt kommer från kroppen” i våra toaletter. När vi fått stopp i våra avlopp har det 

visat sig att bl a handdukar, underkläder och bomullspinnar har spolats ner vilket naturligtvis 

inte är tillåtet.  

När vi får stopp i systemen p g a detta så kostar det föreningen onödiga pengar.  

Sopsug 

Det som slängs ner i våra sopnedkast måste vara emballerat i en hopknuten påse. Inga lösa 

föremål över huvudtaget får slängas där, eftersom detta kan orsaka stopp i systemet och även 

det kostar onödiga pengar för föreningen.  
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Valberedningens förslag inför stämman den 28;e oktober 

  

Ledamöter 

Kjell Johansson (1 år kvar) 

Peter Fritzell (1 år kvar) 

Urban Eriksson (1 år kvar) 

Annika Van´t Hoff (nyval 2 år) 

Suppleanter 

Helene Colombo (omval 2 år) 

Christer Johansson (omval 2 år) 

Niklas Törnqvist (nyval 2 år) 

  

Föreningsrevisor 

Erik Widén (nyval 1 år) 

Föreningsrevisorssuppleant 

Zorika Gunneflo (nyval 1år) 

  

Valberedning 

Pege Schmidt (omval) 

Ylva Lilja (nyval) 

Vakans 

 

 

Boappa 
 

En liten påminnelse, om ni inte redan har skaffat bo appen så ser vi gärna att ni 

gör det. Där är väldigt lätt att kommunicera med både grannar och styrelse och 

där finns samlat all information, du kan behöva, om föreningen.  

  

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. 

  

Vi ses i Boappa! 
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Årsstämma 2021 

 
Årsstämman äger rum den 28:e oktober kl. 18,30 på Restaurang Äran,  

Diagonalen 6, Lindholmen.  

 

Efter stämman så serveras det räksmörgås med dryck samt kaffe och kaka till 

efterrätt. Önskas ett vegetariskt alternativ så kontakta styrelsen.  

 

Varmt välkomna ! 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

Styrelsen  
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