
 

 

 

 

 

 

Sista dagen för inlämning av motioner 
är den 1:a februari. 

Inkomna motioner kommer att present-
eras vid årsstämman som är planerad 
att hållas i maj. 

Vi i styrelsen planerar för att hålla ett 
vanligt årsmöte, men vi kommer noga 
följa utvecklingen och de riktlinjer som 
finns från Folkhälsomyndigheten.  

 

 

 

Så här skriver du en motion 

Skriv en rubrik som kortfattat be-
skriver vad ärendet handlar om. 

Skriv vad ärendet handlar om. 

Formulera din motion till en fråga 
som kan besvaras med ett ”Ja” 
eller ”Nej”. 

Avsluta motionen med att själv 
föreslå ett beslut som du tycker 
att årsstämman ska ta.  

Skriv under dokumentet med ditt 
namn. 

Kom ihåg att endast BRF medlem-
mar kan lämna in motioner. 

Du kan skicka in din motion till via 
e-post eller lämna den på kon-
toret på våra torsdagskvällar. 

Var med och påverka! 

Motioner till årsstämman 

Viktig information gällande biltrafik i våra områden 

Styrelsen har fått in-
formation om att fordon 
kör snabbt på våra 
gångvägar. 

Det är inte alltid bo-
ende i området utan 
även besökare i områ-
det kan köra för fort. 

Det du som medlem el-

ler hyregäst kan tänka 
på är att du ansvarar 
för dig själv och dina 
besökare. Det gäller 
även hantverkare och 
andra serviceverksam-
heter. 

Tänk på din omgivning, 
kör varsamt. 

Kör endast fram bilen 
om du skall lasta i och 
ur bilen. 

Utryckningspersonal 
måste få plats att ta sig 
fram. Ju färre hinder 
desto bättre. 
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Salemstadens allehanda 

Kontakt med styrelsen 
KONTORET@SALEMSTADEN.SE 

TEL: 08 - 532 562 71 

KONTORET HAR ÖPPET TORS-

DAGAR MELLAN KL 18 OCH 20 

 

JULSTÄNGT MELLAN DEN 17 
OCH 7 JANUARI 

Felanmälan 
FELANMALAN@SALEMSTADEN.SE 
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HÄNDER VID ÅRSSKIFTET 
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I det här numret: 



Bygget av Fågelsångens skola och 
idrottshall fortsätter enligt tidsplan.  

Under november månad pågick 
bygget med väganslutningen till Sä-
bytorgsvägen. 

Kommande arbeten som påverkar 
oss är pålningen som skall utföras 
med start den 11 januari 2021. 

Kommunen kommer att genomföra 
en besiktning på närliggande bostä-
der, Murarstigen 20-32 den 7 janu-
ari 07:30-15:00. 

Vi kommer att kontakta berörda 

medlemmar vid behov. 

På hemsidan, www.salemstaden.se, 
lägger vi upp löpande information 
om skolbygget.  

Skolbygget - Pålningsarbete börjar i januari 

Parkeringsplatser 

Laddstolpar 

Som vi informerade om i senaste infobladet tittar vi 
på frågan kring laddstolpar. Styrelsen kommer att 
återkomma med ett svar när frågan utretts.  

Parkeringsautomaterna avvecklas 

Parkeringsautomaterna är nu avvecklade. Det inne-
bär att betalning för besöksparkeringarna nu end-
ast kan göras via appen Easypark. 
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Information om Få-
gelsången läggs 
löpande upp på 
hemsidan 

Övergången till Fastighetsägarna 
fortsätter som planerat. 

Information om allt gällande bytet 
finns beskrivet på sidorna 5-7 i detta 
nyhetsblad, men här kommer en sam-
manfattning. 

Vad behöver du tänka på? 

Avierna kommer från en ny avsändare 
och nya sätt att betala kommer att 
finnas tillgängliga. Det är viktigt att 
du som vill ha pappersavi meddelar 
detta till Fastighetsägarna på det sätt 
de anger. 

Parkeringsavtalen kommer att hante-
ras via en e-tjänst. Kö-hantering och 
signering av avtal kommer att skötas 
elektroniskt. 

Felanmälan och kontakt med fastig-
hetsskötaren Håkan kommer ske via 
Fastighetsägarna. Hans tidigare mej-
ladress och telefonnummer kommer att  
stängas ner. 

Även kontakt med kontoret kommer 
att förändras på sikt. 

 

Ny förvaltning, vad händer vid årsskiftet? 

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



utföras ett senare till-
fälle. 

Styrelsen kommer att 
begära in offerter på 
bytet och även se om 
det finns andra metoder 
som underlättar bytet 
och kostnaden för detta. 

Målsättningen är att inte 

Ett test har utförts på 
föreningslokalen och vi 
har fått en kostnadsbe-
räkning för material och 
arbete på dörrbytet. 

Mätartavlan kommer 
behöva bytas ut, men 
det måste inte ske i sam-
band med bytet av 
dörrpartiet utan kan 

behöva flytta på det 
yttre elskåpet och slippa 
större ingrepp i sam-
band med bytet. 

Information om dörrbyte 
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aggregaten i alla 2-
plansradhus (5 rum och 
kök) måste dras om vid 
rengöringen. Detta inne-
bär att arbetet kommer 
ta lite längre tid i dessa 
hus. 

Det är viktigt att ni föl-
jer instruktionerna på 
det utskick som kommer. 

Nu är det dags för ren-
göring av imkana-
ler/ventilation. 

Detta kommer att ske i 
alla radhus och det 
kommer att aviseras på 
förhand. 

Vid besiktning har det 
visat sig att elkabeln 
som är dragen till fläkt-

Om arbetet inte kan 
utföras vid utsatt tid-
punkt så kommer det 
innebära en merkostnad 
för föreningen, vilket i 
slutändan är alla med-
lemmars plånbok. 

 

Rensning av imkanaler/ventilation 

liten eller ingen effekt 
när det inte är konstant 
övervakning. 

Styrelsen har beslutat 
att undersöka vilka al-
ternativ som finns som är 
mer kostnadseffektiva. 

Vi rekommenderar att 
alla boende ser över 
sina hänglås till förrå-
den och inte lämnar vär-
desaker framme, synligt 
i bilarna. 

Den mest effektiva åt-

Vi upplever nu ett ökat 
antal inbrott i våra för-
råd och bilar. 

Styrelsen har begärt och 
fått in kostnadsförslag 
på utökad övervakning 
på våra områden. 

Frågan togs upp på det 
senaste styrelsemötet. Vi 
beslutade att inte ta in 
bevakning då det inte 
är tillräckligt kostnads-
effektivt samtidigt som 
sådana åtgärder ger 

gärden när det gäller 
inbrott är alltid att alla 
hjälps åt genom grann-
samverkan och att hålla 
ögon och öron öppna. 

Vi rekommenderar inte 
att konfrontera miss-
tänkta personer utan 
alltid kontakta 112. 

Inbrott i våra förråd och bilar 
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Tomten kommer snart med julklappar 
till alla snälla stora och små barn. 
Hans långa färd kräver att klapparna 
är väl inslagna och när alla paketen 
är öppnade återstår oftast en gigan-
tisk hög av papper och kartong. 

I år kommer det förmodligen vara 
ovanligt många som är hemma och 
firar jul och det finns därför risk för 
att våra soprum blir överfulla med 
kartonger och annat.  

För att vi ska få våra vanliga sop-
hämtning att fungera ber vi er därför 
att ni åker till återvinningsstationerna 

vid Handlaren eller Salems centrum 
eller återvinningscentralen vid Cirkle 
K med era kartonger och papper. 

Sopkärlen i sophusen är enbart till för 
hushållssopor och matavfall. Om 
andra typer av sopor ligger i kärlen 
riskerar föreningen att bötfällas, vil-
ket kostar er boende onödiga 
pengar.  

Det finns även en risk för att SRV inte 
tömmer soporna alls om det ligger för 
mycket kartonger på golvet i soprum-
men. 

Julklappspapper och kartonger ska till miljöstation 

Precis som förra året så måste vi tyvärr be er att 
inte sätta upp fågelbord och liknande. Vi har ett 
växande problem med råttor i området och de äter 
gärna upp fågelmaten som hamnar på marken. Det 
bjuder in fler råttor och dessutom gör fågelmaten 
att råttgiftet, som finns i våra betongstationer vid 
sophusen, inte fungerar lika bra. 

Vi inser att det är tråkigt att inte kunna höra fågel-
kvitter utanför fönstret, men utgår ifrån att konse-
kvenserna av en potentiell råttinvasion i era lägen-
heter räcker för att ni ändå ska avstå. 

Fågelmatning undanbedes 



När den nya boendeappen tas i bruk kommer 
ni även att kunna göra er felanmälan där. 

Felanmälan kommer att skickas till Håkan som 
en arbetsorder. Han kommer sedan att ta kon-
takt med er för att boka in arbetet. 

På kvällar och helger kommer ni att via telefon-
numret kunna nå jouren vid akuta ärenden.  

Från och med den 1 januari kommer felanmälan att 
hanteras via Fastighetsägarna. Det innebär att Hå-
kans nuvarande telefonnummer och mejladress kom-
mer att tas ur bruk och att ni behöver anmäla fel via 
någon av sätten nedan: 

 Ring till Fastighetsägarnas kundtjänst på telefon-
nummer 08 - 617 76 00 

 Mejla till kundservice@fastighetsagarna.se 

 Använd formuläret på vår hemsida. 

Felanmälan 
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Nedan följer all information vi just nu har om övergången till Fastighetsägarna. Det kommer även att 
komma löpande information om de olika delarna av övergången som påverkar er som boende di-
rekt. En fördel med bytet är att det bara finns en kontaktyta för frågor kring ert boende. Oavsett 
om något är trasigt eller om  ni har frågor om avier eller annat så använder ni samma kontaktvä-
gar. 

Inom en snar framtid kommer det även att vara 
möjligt att betala via den kommande boende-
appen. 

För dig som fortfarande vill ha avierna på 
papper måste du kontakta Fastighetsägarna 
för att meddela detta.  

Frågor om avgifter och hyror kan ställas till 
kundservice@fastighetsagarna.se alternativt 
per telefon till 08-617 76 00 under kontorstid. 

För första aviseringen från Fastighetsägarna kom-
mer alla avier att skickas ut via Kivra eller på pap-
per. För dig som har Kivra kommer avierna auto-
matiskt att skickas dit. 

Avgiften/hyran ska betalas till ett nytt bankgiro-
nummer, som finns angivet på avierna.  

Efter första aviseringen kommer det att vara möj-
ligt att välja att betala via e-faktura och autogiro. 
E-faktura eller autogiro registrerar du i din banks 
internetbank, och förändringen träder i kraft vid 
nästa kvartalsavisering.  

Observera, om hyran/avgiften redan idag betalas 
via autogiro ska du meddela din bank att de måste 
annullera det tidigare autogiromedgivandet. 

Avisering av avgifter och hyror 

I      

Fastighetsägarnas kundtjänst  

08-617 76 00 kundservice@fastighetsagarna.se  
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Vi kommer att gå över till en digital lösning för att hantera boendeparkeringar. Det innebär att du en-
kelt kan logga in för att se och hantera tecknade avtal. Du kan också ställa dig i kö eller se din köplats. 

Ni som redan tecknat nya avtal i samband med omnumreringen kommer att kunna se era avtal direkt i 
appen.  

Digital lösning för boendeparkering 

I      

Kontrollera dina uppgifter 

Så snart alla avtal och tilldelade platser blivit re-
gistrerade kommer vi att informera alla boende. 
Du bör då ladda ner appen och logga in enligt 
beskrivningen nedan. Kontrollera att  allt blivit kor-
rekt registrerat och registrera din mejladress så att 
vi eller Fastighetsägarna kan kontakta dig vid be-
hov.  

Det är viktigt att du kontaktar Fastighetsägarna 
via telefon 08-617 76 00 eller kundser-
vice@fastighetsagarna.se om du ser att du blivit 
registrerad på fel plats eller om det är något an-
nat som inte stämmer. 

Bevakningen av parkeringsplatser effektiviseras 

P-service, som sköter parkeringsbevakningen, kom-
mer att ha tillgång till listan över uthyrda platser. 
De kommer på så sätt att kunna kontrollera att ing-
en olovligen står på en outhyrd plats. Om du är 
registrerad på fel plats, och platsen du faktiskt 
står på är registrerad som outhyrd, kan det inne-
bära att du får böter.  

Signering av avtal 

För vissa platser kommer avtalen behöva tecknas 
om. Det gäller bland annat om du har en plats på 
Timmermansstigen eller Målarstigen, om du nyligen 
fått en ny plats eller om du som står på avtalet inte 
är medlem i föreningen.  

I de fall du inte är medlem i föreningen kommer en 
medlem behöva logga in och signera ett nytt avtal.  

Kö-lista 

Den kölista som finns idag kommer att föras över till 
lösningen och när en plats blir ledig kommer du bli 
erbjuden en plats.  

Regler 

Det kommer att vara möjligt att teckna två avtal 
per hushåll. Ni som idag har tre avtal behåller 
dessa, men precis som tidigare kan ni bli ombedda 
att säga upp en plats om det skulle råda platsbrist. 
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Boendeappen 
Efter övergången till Fastighetsägarna kommer alla boende få tillgång till deras boendeapp. Det inne-
bär att du som har en smartphone, dvs en Iphone, android eller liknande kommer att kunna ladda ner en 
app där det är möjligt att betala avier, läsa meddelanden från styrelsen, göra felanmälan, beställa 
tjänster och se information om ditt boende. 

Det kommer att vara möjligt att logga in i appen från april 2021. Inför lanseringen kommer mer inform-
ation att skickas ut. Det är alltså möjligt att redan från årsskiftet kommer att vara möjligt att ladda ner 
appen, men ni kommer inte kunna logga in. 

Beställa tjänster 

Fastighetsägarna kommer att erbjuda ett antal 
tjänster till fastpris för till exempel VVS och elektri-
ker. Mer information om utbudet kommer att komma 
närmre lanseringen. 

Information om boendet 

Du kommer kunna se information om ditt boende och 
även uppdatera kontaktuppgifter. 

 

Börja använda appen 

Ladda ner appen ”Boendeappen Avy” från Google 
Play eller App Store. När appen väl är nedladdad 
loggar du in med ditt mobila BankID.  

Observera att du inte kommer att komma in i appen 
förrän Fastighetsägarna lanserat tjänsten till oss, 
vilket alltså sker i april. 

Se och betala avier 

Du kommer kunna se dina aktuella och tidigare 
avier för din hyra eller avgift. För dig som inte 
väljer att betala dina avier med e-faktura, 
autogiro eller via pappersfaktura kommer det 
också att vara möjligt att du betala dem direkt i 
appen. 

Läsa meddelanden från styrelsen 

Styrelsen har möjlighet att skicka ut meddelan-
den via appen. Vi kommer att skicka ut inform-
ation om både akuta händelser, som oplane-
rade vattenavstängningar och löpande inform-
ation om kommande händelser som kallelsen till 
stämman och annat. 

Göra och följa felanmälan 

Det kommer vara möjligt att göra felanmälan 
direkt i appen och även följa de ärenden du 
lagt upp. 



 

Är du eller någon du känner någon som 
har kunskaper och intresset att vara med 
och påverka i vår bostadsrättsföreningen? 

Kontakta valberedningen via e-post. 
valberedningen@salemstaden.se. 

Valberedningen söker 

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  

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 är intresserad, skicka e-post till: 
kontoret@salemstaden.se. 

Stigråd sökes 

Året går mot sitt slut. Ett år som inte varit likt något tidigare 
vi upplevt. Det blir ett år där ett julkort kommer att betyda 
mycket för många. 

Julen är snart här med levande ljus, pynt, lussebullar och 
julskinka. Trots rådande pandemi så hoppas vi att ni får en 
fröjdefull jul. 

Detta innebär även att vi i år inte kommer att bjuda in till 
julfika i föreningen. 

Som vanligt påminner vi om att vara försiktiga med 
levande ljus, det vore en ytterst tråkig jul både för dig och 
dina grannar. 

Vi passar också på att påminna er om att kontrollera er 
brandvarnare, den kanske behöver uppdateras eller få sitt 

batteri utbytt? 

Den 10:e december är sista kontorskvällen för i 
år, nästa år öppnar vi igen den 7:e januari. 

God Jul och Gott Nytt år!  

 Snart är julen här... 

Vintrar har jag se , komma och gå, 

människor har jag se , stora och små, 

men de har aldrig se  mig, tänker tomten.  


