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Månadsbrev September 2021 

 

Fler kameror i garaget 

Under september har det monterats upp fler kameror i garaget och vi hoppas att 

det skall hjälpa oss att fånga de obehöriga som tagit sig in och bl a stulit cyklar. 

Vi skall snart påbörja en upphandling för att installera fler laddstolpar för elbilar 

då efterfrågan har ökat. 
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Valberedningen 

Just nu har valberedningen fullt upp med sitt arbete inför stämman. Vill du vara 

med och arbeta i styrelsen så kontakta valberedningen. Det finns lediga platser 

på flera positioner.  

 

Boappa 
 

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

det. 

  

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! 

Vi har  inga nya medlemmar att berätta om denna månad. Under mötet i september 

så bjöd vi in alla medlemmar som flyttat in under pandemin och det var så trevligt 

att få träffa dem alla, nu när allt börjar bli lite mer som vanligt igen. 

 

Nya Altandörrar 

 
Arbetet pågår. När vi nu fått in 3 av 4 offerter så ser det tyvärr ut som om 

förtjänsten att göra en stor upphandling blir marginell. Mer info kommer när vi 

har fått in samtliga offerter. 
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Årsstämma 2021 

 
Årsstämman är planerad till den 28:e oktober kl. 18,30. Lokal kommer att  vara 

Restaurang Äran på Lindholmen, Diagonalen 6.  

 

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

eventuella allergier eller om det önskas ett vegetariskt alternativ så kontakta 

styrelsen.  

 

Varmt välkomna alla! 

 

 

 

 

Inbrott Kölsträckningen  

 
Under en lördagsnatt i början av september så gjordes det ett inbrottsförsök i en 

bostad på Kölsträckningen. Vi vill bara göra er uppmärksamma på detta. Tänk 

på att det är ovanligt mörkt här nu på kvällarna så länge arbetet pågår på kajen 

så var uppmärksamma om ni ser något misstänkt.   

 

 

 

 

Vänliga hälsningar Styrelsen  
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