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Månadsbrev oktober 2020  

Nya medlemmar 

På stapelbädden 9 så har vi fått nya medlemmar. Vi välkomnar Susanne och Pierre Modini till 

oss och hoppas att dom skall trivas här vid kanten av Lindholmsdockan. Inflyttning sker 

under våren 2021. 

 

  Projekt broförbindelse Lindholmen 

Ingen ny information har inkommit från Trafikverket men Helene Colombo och Tom 

Heyman kommer att skissa på ett remissvar till ansvariga projektledare på trafikverket. 

 

 

Årsstämma 2020 

Alla skall nu ha fått dokumenten för poströstning inför årets stämma den 22 oktober. Då det 

inte kommer att bli en fysisk stämma så är man delaktig på detta sätt. I år ges möjligheten för 

alla dem som tidigare år inte har varit delaktiga att nu vara med och påverka de beslut som 
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skall tas. Vi hoppas på en stor uppslutning i  poströstandet. Glöm inte att sista datum för 

inlämnade av poströstningsblanketten är onsdag den 21 oktober.  

Den trevliga sociala samvaron i ett fysiskt möte fångar vi inte denna gången, p g a Covid-19 

men Styrelsen hoppas kunna genomföra ett säkert möte så snart som möjligt där alla är 

välkomna och kan framföra sina synpunkter. 

Kajrenovering 

Trafikkontoret har nu upphandlat en entreprenör för arbetet och planen ligger kvar med 

byggstart under November 2020.  

Ingen mer info just nu ang. detta. 

Trivselregler 

Liten påminnelse till er alla av vikten att följa de trivselregler och bestämmelser som vi har i 

vårt område, i och kring våra hus och närmiljö. 

Viktigt att tänka på när man hyr festlokalen på Stapelbädden är att man städar ordentligt och 

slänger skräp mm efter sig.  

Vidare är även alla trapphus en gemensam yta och smuts och skräp som man drar in där måste 

man städa bort efter sig. Trapphusen är ingen lekstuga för våra husdjur, och det finns 

medlemmar som är allergiska som kan bli sjuka av att vistas där. Vi har haft en 

brandskyddsgenomgång nu i september och fått ordentligt påbackning av saker som vi har 

stående i trapphusen. Nya regler kommer inom kort. 

Tänk också på att knyta ihop påsarna väl när ni slänger ner i våra sopnedkast. Saker som 

fastnar och skapar störningar i systemet  kostar  oss årligen stora summor i reparation . 

 

Underhållsplanen 2020 

Styrelsen ägnade hela styrelsemötet 6/10 åt att diskutera den nya Underhållsplanen. Anders Grund 

från KS och Håkan Andreasson från SB var inbjudna till genomgången och bidrog med mycket 

värdefulla synpunkter. Mer info om UH-planen i Månadsbrevet lite längre fram 
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Trädgårdsgruppen 

Året sista städ- och trädgårdsdag har fått ett nytt datum så boka Lördagen 

den 14 November. 

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. 

Se bifogad text från trädgårdsgruppen, bra info till oss alla.  

 

 

Information från trädgårdsgruppen 

Vi bor i en helt fantastisk trädgård, färgsprakande och frodig, anlagd av Riksbyggen en 
gång i tiden för att vara en mönsterträdgård. 
Idag är det Brf Lindholmsdockan, en privat förening, och då får vi vara våra egna 
trädgårdsmästare och ta hjälp av proffs när vi själva inte hinner med. 
Trädgården har en sådan kvalitet och det är en fröjd att uppleva de olika årstiderna här, 
lökväxter och buskar med blommor på bar kvist på våren, spirande rabatter till full blom 
framåt senvår och sommar. Full prakt på sensommaren och sedan alla höstfärger.!! 
Vinterns städsegröna är också en upplevelse. 
På våra arbetsdagar klipper vi buskar, rensar ogräs och försöker hålla allmänt snyggt. 

Det räcker dock inte helt, och då får vi ta till våra inhyrda proffs , men de kostar och 
ju mindre vi behöver anlita dem desto bättre för vår ekonomi. 
Så kära medlem, kan du tänka dig att vårda en liten bit av vår trädgård, kanske runt din 
egen dörr ut mot trädgården eller kanske en rabatt, eller annat litet område som du 

känner för. Ju mer vi kan hjälpas åt desto bättre. 
Tag kontakt med Trädgårdsgruppen, telefon se hemsidan, för mer information. 
OBS. OBS. Nästa arbetsdag i trädgården är lördag 14 november. 
  
  

Vid pennan, Anita Heyman 
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Vänliga hälsningar Styrelsen       
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