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Infobladet 
Brf Salemstaden 

Kontorets jultider: 
 
Kontoret är stängt från den 
13 december och öppnar 
igen 
den 9 januari. 
 
När kontoret är stängt och 
akuta fel uppstår.  
Ring felanmälan: 
Tel 08-657 77 50. 
Dygnet runt, vardagar och 
helger. 
 
Gäller medlemmar och 
Hyresgäster. 
 
Som medlem behöver du 
vara säker på att ärendet är 
av akut natur och att 
underhållet är föreningens 
ansvar. Direktiv för detta finns 
i stadgarna. Om jouren 
hanterar fel som du som 
boende ansvarar för blir du 
betalningsskyldig. 
 
Tel 08 532 562 71 
E-post: 
kontoret@salemstaden.se 
 
För ej akut felanmälan:  
felanmalan@salemstaden.se 

JULFIKA 
Styrelsen bjuder in till julfika den 5 december kl 17.00-20.00 på  
kontoret på Målarstigen 36.  
Delar av styrelsen samt valberedningen kommer att finnas på 
plats för att berätta om styrelsens arbete och vad som händer 

i föreningen. 

HEMSIDAN BRF SALEMSTADEN 
Vår hemsida, www.salemstaden.se, är uppdaterad. Sidan 

uppdateras löpande med vad som händer i området och 
kommer att vidareutvecklas löpande. 
 Styrelsen efterlyser trevliga och bra bilder tagna inom 
föreningens gränser. Dessa är tänkta att kunna användas på 
olika delar av hemsidan. Tankar och idéer kring innehållet på 

hemsidan mottages tacksamt. Bilder och idéer kan skickas till 
kontoret@salemstaden.se. 

VALBEREDNINGEN 
Valberedningen söker nya kandidater som är intresserade av 

att bli styrelseledamot eller suppleant i föreningen. De tar 
emot förslag löpande. Förslag eller intresseanmälningar kan 
skickas till valberedningen@salemstaden.se.  
 



  

 

God Jul och Gott Nytt år 

önskar styrelsen alla boende 

LEKPLATSER 
Lekplatserna rustas nu upp med 
start i elefantparken, som kommer 
att färdigställas under november.  

Samtliga lekplatser kommer att 
rustas upp utifrån en 
prioriteringslista som styrelsen tagit 
fram. 
Linbanan vid Skogvaktarstigen ska 
besiktas för att se om det går att 

laga den och efterleva de 
säkerhetsbestämmelser som finns 
kring lekplatser. 

PARKERINGSPLATSER 

Föreningen har tidigare gjort fler 
parkeringsplatser vilket resulterat i 
att tidigare parkeringssystem inte 
fungerat. Ett arbete pågår för att 
strukturera om det system som 

idag används. Arbetet beräknas 
vara klart innan årsskiftet. 
 
 

MATA INTE RÅTTORNA 
Under ett par år har det på föreningens område fångats större råttor. 
Råttorna är här för att det finns mat i form av fågelfrön mm. De har bland annat 

tuggat sönder sopkärl. Giftfällor har satts ut och fågelfrön motverkar giftet i 
råttorna.   
 
Även om det är härligt med fåglar som festar utanför fönstret så ber i er att inte 
sätta ut fågelmatsanordningar då det även blir en festmåltid för våra råttor.  


