
Utförlig information, 

med stegvisa instrukt-

ioner följer med det 

brev ni får med kallel-

sen till årsstämman. 

 
Kravet om att en BRF 

måste hålla sin års-

stämma står över pan-

demilagarna. Vi har 

tittat på de alternativ 

som finns och kommit 

fram till att det enda 

genomförbara är att vi 

i år utför stämman per 

post. 

Informationen om detta 

kommer att delas ut i er 

brevlåda i enlighet med 

stadgarna 2-4 veckor 

innan stämman. 

Årsredovisningen kom-

mer att finnas utskriven 

att hämta på kontoret 

och i digitalt format på 

hemsidan. 

Samma regelverk, som 

gäller vid en vanlig 

stämma, gäller vid post-

röstning. 

En skillnad är att man 

inte har möjligheten att 

agera ombud för annan 

medlem. Vid poströst-

ning så har alla samma 

möjlighet att delta på 

årsmötet. Därför behövs 

inte denna hantering. 

 

Årets stämma 

Viktig information gällande bilar i våra områden 

Det är vanligare idag 

att våra medlemmar 

och deras gäster kör 

fram bilen på gångvä-

gen utanför bostaden. 

Det många glömmer är 

att vägen fram används 

av utryckningspersonal. 

Därför är det strikt par-

keringsförbud som gäl-

ler. 

Det du som medlem el-

ler hyresgäst 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 endast fram bilen 

om du ska lasta i och ur 

bilen. 

Utryckningspersonal 

måste få plats att ta sig 

fram. 
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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 

Felanmälan 
KUNDSERVICE@ 

FASTIGHETSAGARNA.SE  

TEL: 08-617 76 00 

Ohyra & Skadedjur 
KONTAKT VIA NOMOR.SE 
 
TEL: 0771-122 300  
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I den avgift man betalar 

månadsvis så tillkommer 

en det rörliga kostna-

der. 

Vattenavgift debiteras 

månadsvis och avläses 

automatiskt. Tidigare 

var vattenavgiften be-

räknad på föregående 

års förbrukning men nu-

mera är det senaste 

kvartalets förbrukning 

som debiteras. 

Andra kostnader som 

följer med avgiften är 

parkering och tillägg så 

som balkongavgift. 

Vid bytet till Fastighets-

ägarna uppstod en del 

förvirring över hur avi-

erna skickas ut. 

Om man registrerar sig 

Fastighetsägarnas app 

”Boendeappen Avy”,  

både på Apple & 

Google, så får man avi-

erna där. 

Har man registrerat sig i 

för en digital brevlåda 

hos Kivra får man även 

en avierna där. 

Pappersfaktura får man 

om man inte är registre-

rad i Avy eller Kivra 

eller efter kontakt med 

Fastighetsägarna. 

Man kan som vanligt 

registrera sig för att få 

e-faktura direkt till ban-

ken, via sin bank eller 

lägga upp ett autogiro 

som kräver att man kon-

taktar Fastighetsägarna. 

Vi har upplevt en ökad mängd inbrott i förråd och 

bilar under det gångna året. 

För att få bukt med dessa behöver vi hålla uppsikt 

över vår omgivning, om vi ser något misstänksamt 

beteende. 

Vi vill inte att någon ska riskera liv och hälsa i en 

konfrontation utan ber alla att endast dokumentera 

på avstånd och kontakta polisen med era uppgif-

ter. 

Vad innehåller årsavgiften? 

Inbrott i förråd och bilar Laddstolpar på parkeringsplatser 

Styrelsen har fått många frågor kring laddstolpar i 

området och har därför börjat titta på frågan.  

Då intresset från medlemmar har ökat har frågan 

nu blivit aktuell igen. Det är mycket som spelar in i 

frågan, bland annat hur stort behovet är, hur ef-

fekttillgång ser ut och hur det skulle kunna finansie-

ras. 

Om du är intresserad av laddstolpe så skicka in en 

intresseanmälan till kontoret@salemstaden.se. Det 

är inte bindande. 
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Salemstadens allehanda 

Här kommer några viktiga knep 

kring hur man kastar sina sopor. 

I våra soprum får man kasta 

hushållssopor och matrester. 

• Matrester har ett separat 

kärl i varje soprum. Man 

måste använda godkända 

påsar när man kastar matso-

por. Dessa finns att hämta på 

SRVs återvinningsstation vid 

Circle-K. 

• Hushållssopor är sådant som 

klassificeras som brännbart. 

• Övriga sopor som wellpapp, 

metall, batterier, glas, tidningar 

etc. ska lämnas in på återvinningen, 

som har kärl vid Timmermansstigens 

infart (Närbutiken Nära Dej), bad-

huset i Salems centrum och på åter-

vinningsstationen vid Circle-K. 

• Ett kort till återvinningen beställer 

du själv från SRV. Kom ihåg att 

spärra kort som tillhör din bostad, 

som tidigare boende slarvat bort. 

Notera att vi får böter för felaktigt 

kastade sopor. Det är alltså pengar 

från den gemensamma kassan i vår 

BRF som används för att betala bö-

terna. 

Soprummen 

Det är också viktigt för trivseln att alla 

hjälps åt att hålla rent och snyggt i 

våra områden. 

Om vi slarvar med sophanteringen kan 

vi få problem med skadedjur som råt-

tor och möss i våra områden. Det är 

något som kan sänka värdet på våra 

bostäder och kosta en del när notan 

för skadedjursbekämpning blir jätte-

hög. 

 



besök. 

Ni kan beskåda en in-

stallerad dörr på Tor-

parstigen 27. 

Vi håller nu på att ar-

beta fram ett avtal och 

kommer därefter att 

meddela alla boende i 

separat försändelse. 

Ytterligare ett test med 

måttanpassad dörrkarm 

har utförts. 

Styrelsen har efter öp-

pet anbudsförfarande 

valt att anlita Starr-

bäcken. 

Det krav vi ställt är en 

bättre isolerande dörr 

än befintlig, samtidigt 

som innerdörren tas 

bort. 

Alla dörrar kommer att 

ha nyckeltub för att un-

derlätta för framtida 

underhåll och service-

Information om dörrbyte 
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tenläcka bakom diskma-

skinen? 

Först kommer en repre-

sentant för BRF att 

komma ut och besikta 

utrymmet. 

Bostadsrättsföreningen 

kommer sedan att riva, 

sanera och avfukta på 

När man äger en bo-

stadsrätt har man mer 

ansvar för sin bostad, 

därför behöver man ha 

en tillägg på sin hemför-

säkring som heter 

”Bostadsrättstillägg”. 

Vad händer om man 

missar detta och exem-

pelvis får en vat-

sin egen försäkring. 

Det som händer sedan 

är att den boende själv 

får bekosta hela den 

resterande kostnaden 

att återställa köket och 

alla ytskikt. 

Läs mer om ansvar i 6 § 

i våra stadgar. 

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg 

Även när ni grillat fär-

digt är det viktigt att 

man håller den under 

uppsikt. T.ex. kan en 

klotgrill välta relativt 

lätt om det blåser eller 

om den står ostadigt. 

Har ni en gasolgrill så 

finns det också saker att 

tänka på. 

En gasolanläggning krä-

ver årlig tillsyn för att 

den ska vara säker och 

funktionsduglig. 

Sommaren är äntligen 

här, kanske extra myck-

et efterlängtad i år. 

Vi vill som vanligt på-

minna om att vi måste 

följa de riktlinjer som 

gäller både i vår före-

ning och de restriktioner 

som kan införas p.g.a. 

torra marker. 

Första regeln är alltid 

att aldrig lämna en tänd 

grill utan övervakning. 

 

Kontrollera gasolslang-

arna eftersom de åldras 

snabbt när utrustningen 

står utomhus. 

När ni grillat klart, lägg 

på lock och stäng alla 

spjäll på grillen för att 

sänka temperaturen och 

snabbare släcka grillen. 

Njut av sommaren, grilla 

så mycket ni kan, men 

gör det säkert. 

 

Nu är det äntligen grillsäsong! 

dan ha sett dem klippa 

gräset på våra gemen-

samma ytor. 

Vår oerhört uppskat-

tade fastighetsskötare 

Håkan har haft hälso-

problem och han har 

därför valt att minska 

sin arbetstid. 

Vi är måna om att både 

Håkan och våra fastig-

heter mår bra. Därför 

har vi bett Fastighetsä-

garna att ta ett större 

ansvar även för fastig-

hetsskötseln. 

Ni kan bland annat re-

Världens bästa Håkan! 



Vi utreder just nu skador på 

mark, där marken sjunker 

undan. 

Utredning och tillsyn pågår. 

När vi vet omfattningen så 

kommer vi kunna meddela de 

åtgärder som kommer att 

utföras. 

Skador pa  mark 

Hitta den senaste informationen på 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. Det kommer att hållas löpande möten för att hålla 

alla informerade och för att dela kunskap och erfarenheter. 

Om du är intresserad, skicka e-post till: 

kontoret@salemstaden.se. 

Stigra d so kes 

Vad gäller för bygge av förråd? 

Förråd får uppföras enligt de typritningar finns att hitta på hemsidan. Dessa anger att ett förråd 

kan vara upp till ca 2,5m x 0,9m och ca 2 kvadratmeter stort. Godkänd placering är mellan de 

två fasta spaljéerna som finns på baksidan. Man får således inte bygga eller placera förråd 

någon annanstans på tomten. 

Det enda undantaget som finns är anpassningar för rörelsehindrade som behöver ett rullstolsförråd 

i anslutning till sin ytterdörr. 

Vad gäller för bygge av staket? 

Vi har i våra stadgar denna text:  "Staket: med maximal höjd om 90 cm får placeras fram till 

asfalt/trottoar/gångstig/kantsten på framsida och, med de begräsningar som följer av 

likhetsprincipen, inte närmare än 70 cm från asfalt/trottoar/gångstig/kantsten på bak- och 

gavelsida, i övrigt enligt gällande detaljplan." 

Höjden räknas från den yta den är fäst i, det betyder alltså att om man bygger an altan så räknas 

höjden på staketet från golvytan på altanen. I våra typritningar så har vi även ett 140cm högt 

staket, som kräver bygglov från kommunen eftersom det klassas som ett plank. 

När ni bygger staket så är det viktigt att ni först pratar med era grannar, eftersom ett staket som 

inte har godkänts av grannen inte får placeras närmare än 10cm till tomtgräns. 

Summa summarum: Stadgarna gäller alltid i första hand, typritningarna är andra hand. 

Mer utförlig information om dessa kommer att publiceras på hemsidan. 

 Fo rra d och Staket 


