
handhygien och undvik 
att ha gemensamma 
flaskor med dricka, 
ketchup etc. som alla 
hanterar. 

Under dagen kommer 
medlemmar från styrel-
sen att besöka alla sti-
garna och bjuda på 
fikabröd. Passa på att 
ta kontakt med oss om 
du har frågor eller syn-
punkter.  

Ni känner igen oss på 
de svarta jackorna med 
Salemstaden-tryck på. 

Datum: Lördagen den 
17 oktober klockan 
10:00. 

Vi har som vanligt en 
städdag under hösten 
där alla boende hjälps 
åt att göra fint på de 
gemensamma ytorna i 
området. De stigar som 
har stigråd har kanske 
fått ut mer information 
om detta. En container 
ställs ut på varje stig 
inför städdagen och tas 

bort strax efter. I con-
tainers får endast träd-
gårdsavfall läggas. 

Materiel 

Om ni behöver materiel 
till städdagen kan ni i 
god tid höra av er till 
felanmal-
an@salemstaden.se så 
köper Håkan ut och le-
vererar det. 

Mat och fika 

För de stigar som har 
för avsikt att ha gemen-
sam grillning eller lik-
nande ber vi er att 
tänka på hygienen för 
att minska risken för-
smittspridning. Håll god 

Städdag den 17 oktober 

Fallfrukt 

Hösten är här och våra 
fruktträd börjar leve-
rera. Det är tyvärr inte 
bara vi som gillar frukt, 
utan även råttor och 
andra stora och små 
djur. Det är viktigt att vi 
alla hjälps åt att plocka 
upp fallfrukt så att vi 
inte får ovälkomna gäs-

ter i vårt område och 
under våra hus.  

Fram till städdagen kan 
frukten läggas i påsar i 
våra vanliga sopkärl, 
men vid städdagen den 
17 oktober vore det 
bra om vi alla hjälps åt 
att plocka och lägga 

frukten i containrarna 
som ställs ut.  

Passa även på att 
plocka äpplen och an-
nat från våra gemen-
samma träd och gör 
pajer, mos och annat 
som förgyller hösten. 

H Ö S T  2 0 2 0  

Salemstadens allehanda 

Kontakt med styrelsen 
KONTORET@SALEMSTADEN.SE 

TEL: 08 - 532 562 71 

KONTORET HAR ÖPPET TORS-

DAGAR MELLAN KL 18 OCH 20 

 

Felanmälan 
FELANMALAN@SALEMSTADEN.SE 
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Kommunens bygge av 
en ny skola och idrotts-
hall har påbörjats och 
kommer att fortgå fram 
till 2023 enligt plan. 
Arbetet drivs av NCC. 
Styrelsen har kontakt 
med projektet och får 
löpande information. Vi 
kommer att lägga ut 
den på hemsidan 
www.salemstaden.se 
eller, om det skulle be-
hövas, sätta upp inform-

ation på anslagstav-
lorna vid soprummen. I 
detta nyhetsbrev finns 
dock de två första med 
som bilagor. 

Arbetet kommer att på-
verka oss och fastighet-
erna vad gäller buller 
och vibrationer. NCC 
kommer tillsammans 
med kommunen ta fram 
riskanalyser och genom-
föra besiktningar av 
fastigheter i påverkade 

områden. Vi kommer att 
delta i besiktningsar-
betet av våra fastighet-
er och kommer även att 
få ta del av riskanalyser 
och annat underlag. 

Den 14 oktober tas det 
första spadtaget och 
delar av styrelsen kom-
mer att närvara för att 
representera förening-
en. 

 

 Under november kommer  
p-automaterna vid våra besöksparke-
ringar att tas bort och helt ersättas 
med betalning via appar.  

Anledningen är att vi fått information 
från parkeringsbolaget vi anlitar, P-
service, att automaterna används i väl-
digt liten utsträckning och att de över 
lag på sikt kommer att sluta användas 
som betalningsmetod. 

Skolbygget startar 

Parkeringsautomaterna försvinner 

Laddstolpar på parkeringsplatser 
lika utbrett som det är 
idag gjordes inget mer 
arbete när det begav 
sig. 

Då intresset från med-
lemmar har ökat har 
frågan nu blivit aktuell 
igen. 

Det är mycket som spe-
lar in i frågan, bland 
annat hur stort behovet 

är, hur effekttillgång ser 
ut och hur det skulle 
kunna finansieras. 

Ett underlag för beslut 
kommer att tas fram till 
kommande stämma. 

Styrelsen har fått 
många frågor kring 
laddstolpar i området 
och har därför börjat 
titta på frågan.  

Föreningen har idag en 
laddstolpe på timmer-
mansstigen som sattes in 
på försök för några år 
sedan. Då användning-
en av elbilar inte var 
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Information om Få-
gelsången läggs 
löpande upp på 
hemsidan 

Arbetet med parke-
ringar fortsätter 
framåt, både vad 
gäller boendepar-
keringar och besöks-
parkeringar 



Styrelsen har tagit beslut om att byta 
ekonomisk förvaltare och även ta in 
ett tekniskt stöd för den tekniska för-
valtningen. Det innebär att vi från års-
skiftet kommer att lämna SBC och 
istället samarbeta med Fastighetsä-
garna.  

SBC sköter idag vår ekonomiska för-
valtning, vilket innebär att de hante-
rar vår ekonomiska administration 
samt handlägger avtal och hyror. Fas-
tighetsägarna kommer att ta över det 
arbetet. 

Vi har även avtalat om stöd för vår 
tekniska förvaltning, det vill säga det 
löpande underhåll som Håkan fram-
förallt står för. Håkan kommer att 
fortsätta som vår fastighetsskötare, 
men kommer att ha ett digitalt stöd 
för felanmälningar och ärendehante-
ring. 

Vad betyder detta? 

För er medlemmar betyder detta att 
ni kommer att få era avgifts- och hy-
resavier via Fastighetsägarna istället. 
Det kommer också att innebära att 
alla felanmälningar och all kontakt 
med Håkan kommer att gå via Fastig-
hetsägarnas digitala lösning för fel-

anmälningar. Mer information om vad 
bytet kommer att innebära kommer 
skickas ut separat när vi kommit 
längre i överlämningsarbetet. 

För styrelsen och föreningen i stort 
innebär detta att vi får ett utökat stöd 
i arbetet och en möjlighet att göra en 
nystart vad gäller ekonomistyrning 
och internkontroll. Det innebär också 
att vi minskar kostnaden för ekono-
misk förvaltning väsentligt och för-
hoppningen är också att en ökad kva-
litet i styrningen ska innebära att vi 
kan göra besparingar även på andra 
områden på sikt. 

Bytet sker vid årsskiftet 

Avtalet med SBC löper ut vid årsskif-
tet. SBC kommer att göra årsbokslutet 
för 2020 klart men arbetet med att 
lämna över förvaltningen till Fastig-
hetsägarna kommer att påbörjas re-
dan under hösten 2020.  Redan nu 
har vi uppdragit åt våra nya samar-
betspart att upprätta en ny under-
hållsplan i syfte att kunna göra en 
mer träffsäker budget för 2021.  

Mer information kommer att komma 
kring bytet men om ni har frågor kan 
ni mejla till kontoret@salemstaden.se. 

samtidigt behöva dra 
om mätartavlan som sit-
ter i skåpet under fönst-
ret vid dörren. Under 
november kommer dör-
ren på Salemstadens 
kontor att bytas ut för 
att vi ska kunna få ett 
underlag för arbetsin-
sats och kostnad. Då 

Ett arbete pågår för att 
utreda kostnader och 
konsekvenser av att 
byta entrédörrar. Vid 
ett dörrbyte kommer 
hela entrépartiet att 
behöva bytas ut då 
standarden för dörrar 
har ändrats sedan våra 
hus byggdes. Vi kommer 

kostnaden kommer att 
bli betydande behövs 
ett stämmobeslut innan 
arbetet kan göras. Uti-
från dörrbytet på kon-
toret kommer ett förslag 
sättas ihop och offerter 
tas in, som sedan blir 
underlaget för ett stäm-
mobeslut. 

Ny förvaltning 

Dörrbyte 
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Avtalet med SBC löper ut i 
december och vi byter däref-
ter till fastighetsägarna 

 



Efter stämman formerades den nya 
styrelsen, med ett antal nya ledamö-
ter och en ny suppleant. Den nya 
styrelsen består av: 

 Anna Söderström – Ordförande 
 Magnus Pettersson – Vice ordf. 
 Erik Johansson – Sekreterare 

 Lotta Olsson – Ekonomi 
 Joakim Strid - Ledamot 
 Davit Tümtürk – Ledamot 
 Pär Hammarfeldt – Ledamot 
 Nida Markus – Suppleant 

Styrelsen påbörjade den nya man-
datperioden med ett internat med 
styrelseutbildning och en workshop 
kring styrelsens arbetsformer. Mer 
om resultatet av workshopen finns att 
läsa nedan. 

Vill du veta mer om styrelsens ar-
bete, eller är intresserad av att en-
gagera dig i styrelsen kan du kon-
takta oss på kon-
toret@salemstaden.se. 

Säg hej till den nya styrelsen 

Nya arbetsgrupper i styrelsen 
internat där ett antal 
arbetsgrupper formera-
des. Arbetsgrupperna 
kommer att ansvara för 
olika frågor och ansva-
rar för att bereda un-
derlag för beslut samt 
att genomföra besluten. 
För varje arbetsgrupp 
har en person i styrelsen 
utsetts som samman-

kallande och ansvarar 
för att beslutade aktivi-
teter genomförs.  

Ni kan läsa mer om re-
spektive arbetsgrupp 
nedan. 

 

Styrelsen har under en 
tid arbetat med att ut-
veckla och effektivisera 
arbetsformer och rutiner 
i styrelsen. Syftet är att 
kunna ge er medlemmar 
och hyresgäster ett bra 
stöd och att säkerställa 
en fortsatt god ekonomi 
i föreningen. Den nya 
styrelsen har haft ett 
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Ansvarar för infobrev, hemsida och andra 
aktiviteter rörande kommunikation med 
medlemmar och hyresgäster.  

Gruppen består av Davit Tümtürk och Pär 
Hammarstedt. 

INFORMATION/KOMMUNIKATION 

Ansvarar för stigrådsarbetet, städdagarna, 
medlemsansökningar, välkomstinformation 
till nya boende.  

Gruppen består av Joakim Strid, Pär 
Hammarstedt och Erik Johanson. 

HYRESRATTER/MEDLEMMAR 

Ansvarar för underhållsplan, underhåll av 
hyresrätter, uppföljning av genomfört 
underhåll, gemensamma ytor (t.ex. 
lekplatser) samt p-platser.  

Gruppen består av Magnus Pettersson, 
Nida Markus, Lotta Olsson och Anna 
Söderström. 

FASTIGHET 

Ansvarar för avtal med leverantörer, 
ekonomisk förvaltning, arkiv, post och 
miljöfrågor.  

Gruppen består av Anna Söderström och 
Joakim Strid. 

ADMINISTRATION 

Arbets‐

grupper 

formerade 

för att öka 

kvaliteten i 

styrelsens 

arbete 

 



Under vintern kommer vi 
att påbörja besiktningar 
av hyreslägenheterna. 
Syftet är att ha ett bra 
underlag för beslut om 
underhåll. Föreningen 
har idag 27 hyreslägen-
heter.  

Samtliga radhus i områ-
det var från början, runt 
1970, hyreslägenheter. 
År 2000 bildades bo-

stadsrättsföreningen som 
efter en tid fick namnet 
Salemstaden.  Vid om-
bildandet valde vissa 
boende att inte köpa sin 
lägenhet och förblev 
därmed hyresgäster.  

Föreningen behåller inte 
lediga hyresrätter, utan 
säljer dem om de blir 
lediga. Men så länge 
föreningen har hyreslä-

genheter så är ambit-
ionen att vi ska vara en 
bra hyresvärd och ta 
hand om alla lägenheter 
och deras boende på 
bästa sätt. 

Som ett led i detta kom-
mer styrelsen att arbeta 
för att kunna säkerställa 
att vår hantering av hy-
resrätterna lever upp till 
kraven på en hyresvärd.  

sätta upp rörelse-
aktiverad belysning. 
Styrelsen tittar på det 
och andra alternativ för 
att minska risken för in-
brott. 

En del boende har också 
valt att sätta in en  
gallergrind innanför 
dörren. 

Under sommaren och 
hösten har vi haft pro-
blem med inbrott i fram-
förallt bilar och förråd. 

Det är otroligt tråkigt 
att detta händer och vi 
tittar på åtgärder för 
att minska risken.  

Vi har fått in förslag på 

Besiktningar av hyreslägenheter 

Inbrottsvåg i området 

Nytt hotell på Torparstigen 

Under slutet av oktober 
hoppas vi se många nya 
gäster på Torparstigen, 
av det flerbenta och 
bevingade slaget.  

Under städdagen kom-
mer alla barn som del-
tar att få hjälpas åt att 
inreda det nya insekts-
hotellet som ligger  
vackert beläget mellan  
förrådslängorna.  
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Tyvärr kan ingen sjöut-
sikt utlovas men med lite 
tur kan de, på säkert 
avstånd, kunna se igel-
kottar, våra engage-
rade stigråd och andra 
exotiska varelser ströva 
längs grönytorna. 

 



 

Vi söker stigråd till de stigar som idag 
inte har. Stigråden har en 
sammanhållande roll för underhållet av 
gemensamma ytor. Det kan till exempel 
handla om att planera arbetet på 
städdagarna och att vara länken mellan 
medlemmar och styrelse kring frågor om 
vad som ska göras i området. Om du vill 
veta mer kan du mejla till 
kontoret@salemstaden.se. 

Stigråd sökes 

Hitta den senaste informationen på 
www.salemstaden.se 

På baksidan kommer vi att ta upp aktuella eller generellt viktiga frågor och punkter. Om det är något ni 

skulle vilja att vi beskriver eller tar upp här så är ni välkomna att kontakta oss på kontoret@salemstaden.se. 

B A K S I DA N  
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Nyhetsbrev för NCC:s arbetsplats Fågelsången 2020-09-16 

 

 

Om projektet: 
NCC har fått i uppdrag av Salems kommun att bygga 
Fågelsångens skola och idrottshall. Det ska bli en  F-9 
grundskola inklusive förskola och särskola med plats 
för 500 elever, idrottshallen kommer att ha plats för 
300 sittande åskådare. Skolan är ca 7 400 m² och 
idrottshallen ca 2 500 m² stor.  
Arbetena påbörjas nu under hösten 2020 och skolan, 
idrottshall och utemiljö kommer vara helt färdigställd 
under våren 2023. 

 

 

Aktuellt: 
Denna vecka (v38) så pågår transport av material till 
arbetsplatsen och leverans av manskapsbod.  
 
Under vecka 39 så kommer arbetsområdet att hägnas 
in med byggstaket. Detta kommer att göras i etapper 
för att ha gångvägar öppna i möjligaste mån. 
 
Vecka 40 kommer vi att starta röjningsarbeten då vi 
kommer att fälla träd inom arbetsområdet. 
 
Vecka 41 påbörjas schaktarbetena för nya 
infartsvägen till området. 

 

 

Översiktlig tidplan 
Hösten 2020 – Arbete med tillfartsväg och schakt för 
skola och idrottshall. Sprängningsarbeten kommer att 
ske. 
Vinter/vår 2021 – Fortsatta markarbeten, pålning för 
skola och idrottshall. Gjutning av bottenplattor. 
Hösten 2021 – Resning av stomme för skola och 
idrottshall, montage fasad och tak 
2022 – Invändig stomkomplettering. 
Installationsarbeten. Finplanering  
Våren 2023 – Sista finplaneringsarbetena  
 
 
Med vänlig hälsning 
Niklas Nilheimer, projektchef NCC 

 

 

Arbetsplatsen idag 

 

 

Illustration: Sandellsandberg arkitekter AB 
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Nyhetsbrev nr 2  
NCC:s arbetsplats Fågelsången 2020-10-02 

 

Om projektet: 
NCC har fått i uppdrag av Salems kommun att bygga 
Fågelsångens skola och idrottshall. Det ska bli en F-9 
grundskola inklusive förskola och särskola med plats 
för 500 elever, idrottshallen kommer att ha plats för 
300 sittande åskådare. Skolan är ca 7 400 m² och 
idrottshallen ca 2 500 m² stor.  
Arbetena påbörjas nu under hösten 2020 och skolan, 
idrottshall och utemiljö kommer vara helt färdigställd 
under våren 2023. 

 

Aktuellt: 
Arbetsplatsen är nu inhägnad och vissa gångstråk har 
förändrats i och med detta. Vi har börjat fälla träd och 
schaktarbetet har påbörjats. Vi förbereder platsen där 
etableringen ska stå som kommer på plats inom kort.  
 
Under vecka 41 avslutas skogsröjningsarbetet. 
Flisning av virket och stubbfräsning fortsätter 
ytterligare någon vecka.  
Arbetet med den nya infartsvägen påbörjas vilket 
innebär att fler tunga fordon kommer att åka till och 
från arbetsplatsen.  
 
Från och med v42 så kommer schaktarbetet gå för 
fullt och då kommer lastbilar köra till arbetsområdet 
var 10:e minut mellan klockan 7:00-16:00. Vägvakter 
kommer att finnas på plats under hela den tiden.  
Detta kommer att påverka trafiken på Säbytorpsvägen 
året ut. 
 
Översiktlig tidplan 
Hösten 2020 – Arbete med tillfartsväg och schakt för 
skola och idrottshall. Sprängningsarbeten kommer att 
ske. 
Vinter/vår 2021 – Fortsatta markarbeten, pålning för 
skola och idrottshall. Gjutning av bottenplattor. 
Hösten 2021 – Resning av stomme för skola och 
idrottshall, montage fasad och tak 
2022 – Invändig stomkomplettering. 
Installationsarbeten. Finplanering  
Våren 2023 – Sista finplaneringsarbetena   

 

Med vänlig hälsning, Niklas Nilheimer, NCC 

 

Arbetsplatsen idag 
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