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VÅRSTÄDNING 

Nu är det dags att planera in vårstädningen. 

 

Datum: Lördagen den 25 April klockan 10:00, alternativt den 26 april 

samma tid om vädret är. Om ytterligare restriktioner kommer angående 

sammankomster kan städdagen komma att ställas in. 

 

För att minska smittspridning ber vi er att tänka på hygienen om ni har för 

avsikt att ha gemensam grillning eller liknande. Håll god handhygien och 

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

hanterar. 

LEKPLATSER 

Renoveringen av Elefantparken samt tågparken på Timmermansstigen är 

klara. Arbetet fortsätter nu och kommer påbörjas på Torparstigen andra 

lekplats inom kort. Anslag kommer sättas upp på sophusen inför varje 

renovering. 

HEMSIDAN BRF SALEMSTADEN 

Information läggs löpande ut på hemsidan så ta gärna en titt där för att 

uppdatera er om vad som händer i föreningen. 

http://www.salemstaden.se/
mailto:felanmalan@salemstaden.se


 

 

 
 

 
 

 
 

PARKERINGSPLATSER 

Arbetet med att inventera parkeringsplatserna pågår fortfarande och 

kommer att gå in i nästa fas under mars. Samtliga parkeringsplatser 

kommer att numreras om, skyltas om och nya kontrakt för de nya 

numren ska tecknas. De boende som har kontrakt på en p-plats 

kommer få behålla denna förutsatt att de nya kontrakten signeras. 

Syftet är att tydliggöra var parkeringarna är belägna och samtidigt 

identifiera platser som utnyttjas men där kontrakt saknas. 

SOPHANTERING 

Styrelsen har tyvärr mottagit klagomål över att hushåll ställer ut sina 

hushållssopor. Skräp och matrester sprids av vind och fåglar vilket är 

trist för alla förutom hungriga smådjur. 

 

Vi ber er att kasta ert skräp på en gång eller behålla påsarna inne till 

dess ni ska gå till sophuset. Ett tips är annars att skaffa ett slutet kärl 

att ha utomhus där ni kan lägga skräp. 

 

Vi har alla ett ansvar för att ordningen upprätthålls inom vårt område 

i alla delar. Stadgarna är beslutade av oss medlemmar och styr hur vi 

ska agera. Om ni har frågor eller synpunkter kring stadgarna 

välkomnar vi en dialog om detta. 

 

Soprum 

I soprummen ska endast hushållssopor slängas. 

I återvinningskärl slängs bara matrester med papperspåse inte plast. 

VALBEREDNINGEN 

Valberedningen har under vintern försökt att nå ut till personer som är 

intresserade att verka inom föreningen. 

 

Om du känner att du vill vara med och förändra/förvalta arbetet 

inom föreningen ta kontakt med valberedningen via 

valberedningen@salemstaden.se 
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ÅRSSTÄMMA 2020 

Årsstämman är preliminärt planerad till den 26 maj. Kallelse kommer 

att skickas ut till hushållen när det är dags.  

 

Enligt lag och stadgar måste stämman genomföras senast den 30 

juni. Med gällande läge kan det dock bli aktuellt att senarelägga 

stämman i syfte att så många som möjligt ska kunna delta riskfritt ur 

ett smittspridningsperspektiv. 

 

Skulle vi behöva ta beslut om att senarelägga stämman till efter 

sommaren kommer vi i god tid att meddela det. 

 

Inga motioner har inkommit till styrelsen i år. 


