
Arbetet med att förnya och förbättra 
arbetet i styrelsen och föreningen 
fortsätter och nu har turen kommit till 
informationsbrevet. Vi lanserar nu 
Salemstadens allehanda, som är 
tänkt att komma ut fyra gånger per 
år. Här kommer kort information att 
finnas kring nyheter i föreningen och 
även en del matnyttig information 
kring stagdar och annat.  

Infobrevet kommer att utvecklas över 
tid men har ni idéer om innehåll eller 
själva vill lämna bidrag till bladet så 
får ni gärna höra av er till  
kontoret@salemstaden.se. 

Vi i styrelsen strävar efter att delge 
er medlemmar så mycket informat-
ion vi kan så snabbt vi kan och an-
vänder därför vår hemsida, 
www.salemstaden.se, för att mer 
löpande lägga ut nyheter.  

Även hemsidan har fått en ny ko-
stym sedan ett tag tillbaka och ar-
bete sker löpande med att för-
bättra och uppdatera information-
en som finns där. Saknar ni något 
eller har idéer om innehåll är ni 
varmt välkomna att höra av er. 

Salemstadens informationsbrev och hemsida i ny kostym 

Stämman genomförd 

Den 18 juni samlades en tapper 
skara på Murgrönan för att genom-
föra årets stämma. Styrelsen hade en 
önskan om att få skjuta på stämman 
till efter sommaren givet smittrisken. 
Men eftersom vi är juridiskt bundna 
till att hålla stämma senast sex måna-
der efter avslutat verksamhetsår blev 
vi tvungna att genomföra den. Vi var 
få som deltog, men då inga motioner 
inkommit fanns det inga punkter utö-
ver styrelsen ansvarsfrihet, nya leda-
möter, valberedning och styrelse samt 
beslut om årsredovisningen att ta 
ställning till.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 
stämman beslutade enligt valbered-

ningens förslag vad gäller ordfö-
rande, nya ledamöter och supple-
ant, samt revisor. 

Detta innebär att vi nu tackar för 
engagemanget från Eva Toll, Carin 
Stenlund samt Pablo Canales och 
samtidigt varmt välkomnar Joakim 
Strid och Lotta Olsson som nya leda-
möter samt Markus Nida som sup-
pleant i styrelsen. 

Mer information om styrelsen och 
dess arbete kommer att komma i 
nästa nummer av Salemstadens alle-
handa efter att styrelsen tagit fram 
en ny arbetsordning.  

Kontakt med styrelsen 
KONTORET@SALEMSTADEN.SE 

TEL: 08 - 532 562 71 

KONTORET ÄR SOMMAR-

STÄNGT OCH ÖPPNAR IGEN 
DEN 13 AUGUSTI. 
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Moms redovisas för vatten 

Ny telefonilösning från den 29 juni 

Felaktiga avier för p-platser från SBC 
ningsanmärkningar hos SBC.  

Om ni fått påminnelse på avier som 
haft kort betaldatum behöver ni 
också kontakta SBC. En första på-
minnelse går ut efter 8 dagar utan 
extra avgift. Det är först efter 20 
dagar som en påminnelseavgift 
påförs. 

I samband med att de nya p-
avtalen registrerats hos SBC har 
något gått fel i deras system, vilket 
har lett till att ett stort antal bo-
ende har fått dubbla eller felakt-
iga avier för p-platser under juni 
månad. Om ni drabbats av detta 
kan ni kontakta SBC:s kundtjänst på 
0771-722 722 så hjälper de er. 

Det är viktigt att ni kontaktar dem 
om för att undvika att ni får betal-
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KONTAKTA SBC 

OM NI FÅTT 

FELAKTIGA ELLER 

DUBBLA AVIER 

FÖR P-PLATSER 

hur och när styrelsen kan nås. Sam-
tidigt får den som ringer direkt 
hänvisning till andra resurser, såsom 
hemsida och jour. 

Från och med den 29 juni kommer 
den som ringer till oss mötas av ett 
hälsningsmeddelande och en hän-
visning om kontorets öppettider och 
hur en kommer i kontakt med styrel-
sen när det är stängt. 

Kontoret byter telefonilösning och 
kommer att ha en växel med 
köhantering. Syftet är att under-
lätta för den som ringer att veta 

redovisas nu alltså som två kostna-
der på era avier.  

Men hur debiteras vattenräkning-
en i föreningen? 

En fråga som ofta kommer upp, 
speciellt från nya medlemmar, är 
hur vattnet beräknas och debiteras 
för respektive boende.  

Det kan ni läsa mer om på Baksi-
dan. 

En dom i högsta förvaltningsrätten 
har gett att krav nu ställs på bo-
stadsrättsföreningar som har vatten, 
el eller gas som inte ingår i hyran 
ska redovisa moms för de intäkter 
som kommer från dem. 

För Brf Salemstaden innebär det att 
ni på hyresavierna nu har fått en 
extra rad för vattenmoms. Kostna-
den för vatten är densamma som 
tidigare, ca 7,60 kr per kubik, men 



P-platser 

Arbetet med att numrera om samt-
liga parkeringsplatser och tecknad 
om alla avtal pågår. Just nu hante-
ras Jägarstigen. Efter sommaren 
kommer nya avtal att skickas ut till 
Timmermansstigen. 

Lekplatser 

Arbetet med lekplatserna fortlöper 
enligt plan. Bondestigens lekplats 
slutfördes under juni och arbete har 
påbörjats på timmermansstigen. 
Linbaneparken på Torparstigen 
kommer att ses över för att se om 
det finns en lösning för att laga 
den. Arbetet med övriga lekplatser 
kommer att slutföras först. 

Går ni i byggtankar? Kolla vad som gäller först! 

Pågående arbeten 

Sommarstängt på kontoret 
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ska göra. Det kan behövas bygglov 
eller tillstånd från styrelsen. 

Vi har tagit in en konsult från WSP 
som just nu jobbar fram mallar och 
sammanfattande information kring 
bygglov. Inom kort kommer vi att 
lägga ut information på hemsidan 
om vad ni får göra utomhus utan 
bygglov, vad som kräver tillstånd 
från styrelsen samt typritningar för 
sedan tidigare beslutade tillbygg-
nader (veranda med väggar och 
farstukvist). 

Det är många som just nu tar till-
fället i akt att renovera och bygga 
nytt både i och runt husen. Antalet 
förfrågningar kring bygglov och 
tillstånd till förändringar i lägenhet-
er som kommer in till oss har ökat 
kraftigt.  

Det är roligt att så många av oss 
väljer att göra fint inne och ute och 
vi gör vad vi kan för att tillmötesgå 
era önskemål. 

Tänk på att, innan ni börjar bygga, 
kolla upp vad som gäller för det ni 

ni kontaktar jouren för att vara 
säkra på att det är föreningen, och 
inte ni själva som ansvarar för åt-
gärd. Annars kommer ni att fakture-
ras för den kostnad som jouren in-
nebär, vilket oftast är högre än om 
ni själva tar in en hantverkare. 

Den 26 juni hade vi öppet på kon-
toret för sista gång innan se-
mestern. Nu tar vi alla en välför-
tjänt ledighet och återkommer den 
13 augusti. Om ni under sommaren 
skulle behöva komma i kontakt med 
oss går det bra att mejla till kon-
toret@salemstaden.se. Vi hanterar 
inkomna mejl löpande, men det kan 
ta lite längre tid än vanligt. 

För akuta ärenden kan ni, som all-
tid, kontakta jouren på tel 08-657 
77 50. Läs igenom stadgarna innan 

NU ÄR DET 

SOMMARSTÄNGT 

PÅ KONTORET.  

VI ÖPPNAR IGEN 

DEN 13 AUGUSTI 



 

I varje lägenhet i föreningen finns en mätare 
installerad som skickar värden till B-meters, ett 
företag som sköter vår vattenavläsning. Varje 
kvartal skickas en rapport med avlästa värden 
till SBC, som har det som underlag för debite-
ringen av vatten. 

Er vattenförbrukning betalas via avin för avgift 
eller hyra. Varje kvartal gör SBC en beräkning 
av vattenförbrukning per månad för varje hus-
håll och använder det som en schablon för näst-
kommande tre månaders debitering. På avin 
anges därför föregående period för vattenför-
brukningen, t.ex. ”2020-02-26 - 2020-05-28”. 
Det avser alltså inte när vattnet förbrukats utan 
utifrån vilken period schablonen är beräknad.  

Kostnaden regleras sedan utifrån faktisk för-
brukning på kommande avier genom att för-
brukningen justeras. 

Hur debiteras vattnet? 

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  

SBC sköter vår ekonomiska förvaltning vad gäl-
ler bl.a. bokföring, fakturor, hantering av avgif-
ter och avier samt hantering av pantförskriv-
ningar. Det innebär att ni ska skicka pantför-
skrivningar och underlag för sådant till SBC di-
rekt.  

Adressen är SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall, 
Att: Emelie Lorentzon. 

Vart skickar jag pantförskrivningar? 


