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Månadsbrev september 2020  

 

Valberedningen informerar 

Valberedningen är nu i full gång med sitt arbete att hitta nya medlemmar till styrelsen. 1 eller 

2 nya medlemmar behövs för nästkommande år. Känner du att du har tid och möjlighet att 

arbeta i styrelsen så kontakta valberedningen A S P. PG Schmidt eller Ulf Gunneflo. 

 

 

Under senare år så har tonen i mail som kommer från en del medlemmar hårdnat och alla mail 

är inte så trevliga att läsa tyvärr. Styrelsen välkomnar alla mail från medlemmar men ett 

trevligt och hyfsat språk är att föredra. 
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  Projekt på Lindholmen utveckling 

Under styrelsemötet i September så fick vi besök av ansvarig projektledare på trafikkontoret 

och det blev ett mycket bra möte. Beslutet om vilket alternativ det blir skall fattas under feb 

2021. 

Trafikkontoret är väldigt tacksamma för vårt visade intresse och förstår till fullo den oro vi 

känner för att vi skall få en försämrad boendemiljö med allt från buller till försämrad utsikt 

mm. 

Trafikkontoret har fått in många orosanmälningar och vi fick uppfattningen att alla frågor tas 

på största allvar. Man kommer att ta hänsyn till den utsatta miljö vi har med boende så nära 

vattnet och vikten  av att behålla den miljö som är så speciell. 

Just nu arbetar man med att göra en sammanställning av alla synpunkter de har fått av alla 

som bor i närområdet och kommer att påverkas. Efter det så tar man  fram en remiss för att 

lämna in till nämnden  som beslutsunderlag .  

Vi återkommer så fort vi har fått någon ny information. 

 

Trädgårdsgruppen 

Lördagen den 7 november är årets sista städ och trädgårdsdag.  

Från kl. 9,30 vid hamngaraget. Det bjuds på utomhus-fika om vädret är bra. Om vi håller 

avstånd så skall det säkert fungera fint. 

 

Årsstämma 2020 

Årets årsstämma kommer att bli enbart med poströster och vi kommer inte att ha något fysiskt 

möte, pga corona. Håll utkik i trappuppgångarna så kommer det mer info om hur detta går till. 
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Kajrenovering 

Mötet med trafikkontoret ang. kajrenoveringen den 15 september gick mycket bra och vi fick 

träffa både projektledare och projektansvarig. Arbetet kommer att påbörjas under dec månad 

och pågå i ca 8 månader om allt går enligt plan. Sen 2013 har kommunen kontinuerligt 

besiktigat kajen och nu är det hög tid att göra arbetet. För att kunna säkerställa att både kaj 

och marken under våra fastigheter möter de krav som ställs framåt. Vi har en känslig miljö 

och kölsträckningens kaj kommer att renoveras och förstärkas så den klarar minst 50 år 

framåt. Kajen på stapelbädden kommer bara att delvis renoveras, det som är akut, för att inom 

10 år helt göras om. Där räcker det inte med en renovering.  

 

 

 

Vänliga hälsningar Styrelsen       
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