
Vi har tidigare meddelat att Håkan 

gått ner i tid av hälsoskäl. Vi behöver 

nu tyvärr meddela att han valt att sluta 

hos oss som fastighetsskötare. Anled-

ningen till bytet är att han önskar gå 

över till en anställning, istället för att 

arbeta som egen företagare. 

Håkan har varit ryggraden i Brf Sa-

lemstaden i 20 år och vi är enormt 

tacksamma för det arbete och det en-

gagemang han lagt ner i föreningen.  

Styrelsen att avtacka Håkan i ett 

mindre format senare i höst då Håkan 

bett att vi inte anordnar något större. 

Som en del av avskedspresenten skulle 

vi vilja sätta ihop hälsningar från er 

boende och även gärna minnen från 

hans tid här, som många av er som 

bott här en längre tid säkert har. 

Lyckligtvis har han valt att börja 

jobba hos Securitas som jourmontör, 

vilket innebär att det i många fall 

kommer att vara han som rycker ut 

på jourjobb hos oss. 

Detta innebär att Fastighetsägarna 

tar över fastighetsskötseln i förening-

en. För er som boende fortsätter ni 

felanmälan på samma sätt som tidi-

gare, via mejl, telefon eller Fastig-

hetsägarnas mobila app. 

Om du skulle vilja skicka en hälsning 

till Håkan eller dela med dig av ett 

minne kan du göra det senast den 25 

oktober via mejl till kon-

toret@salemstaden.se med ämnet 

”Hälsning till Håkan”. 

Håkan slutar som fastighetsskötare 

Byte av entrépartier, förtydligande 

Arbetet med att byta ut samtliga entrépartier i föreningen kom-

mer att påbörjas under november. Särskild information om 

detta har gått ut till alla hushåll. 

Notera att alla medlemmar behöver göra ett val av typ av 

dörr. Ni får välja om ni vill ha en dörr som har över-

lås/tillhållarlås/polislås eller en dörr utan. 

För våra hyresgäster kommer att få en dörr med överlås. 

H Ö S T E N  2 0 2 1  

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 det här numret: 



Styrelsen har tagit beslut om att säga 

upp avtalet med Akelius och istället 

erbjuda hyresgästerna tvättstaplar. 

Med tvättstapel menas att man får 

både en tvättmaskin och en torktum-

lare monterad i sin hyreslägenhet. 

Det innebär att det från årsskiftet 

inte längre är möjligt att nyttja 

Akelius tvättstuga. 

Tvättstaplarna kommer köpas in hos 

Elon, Wessmans i Södertälje. 

Vi har även avtalat om samma 

pris för bostadsrättsinnehavare. 

Det innebär att medlemmar fram 

till årsskiftet kan köpa motsva-

rande tvättstapel till ett rabatte-

rat pris direkt hos Elon Wess-

mans. 

Mer information om vad erbju-

dandet innebär finns på vår hem-

sida, www.salemstaden.se.  

Justerad text kring Akelius och tvättstaplar  

Sida 2 

Salemstadens allehanda 

Nu har den nya typen av sop-

skåp installerats på Jägarstigen. 

Anledningen är att det befint-

liga sophuset blev skadat vid en 

leverans till området. 

Det nya typen av sopskåp är 

billigare att underhålla och un-

derlättar för SRV när det skall 

tömmas. Den minskar också ris-

ken för problemen med skade-

djur, t.ex. råttor. 

Skillnaden blir att vi inte längre 

kommer att använda oss av sop-

rumsnyckel. 

Övriga sophus kommer att bytas 

ut när det behövs underhåll ef-

tersom det innebär en kostnad 

att installera skåpen. 

Sopskåp på Jägarstigen 

Mat och fika 

Om ni kommer att ha gemensam grill-

ning eller liknande ber vi er att tänka 

på hygienen för att minska risken för 

smittspridning. Covid-19 är inte över 

än, så håll god handhygien och und-

vik att ha gemensamma flaskor med 

dricka, ketchup mm som alla hanterar. 

Under dagen kommer medlemmar 

från styrelsen att besöka alla stigar-

na och bjuda på fikabröd. Passa på 

att prata med oss om du har frågor 

eller synpunkter. 

Nu är det åter dags för höststädning 

av våra gemensamma ytor i området. 

På de stigar som har stigråd har ni 

kanske redan fått ut information kring 

detta. 

Liksom tidigare kommer en container 

att ställas ut på varje stig och vi vill 

påminna om att det endast är träd-

gårdsavfall som får läggas i contai-

nern 

Material 

Om ni behöver material till städdagen 

mejlar ni kontoret@salemstaden.se så 

ordnar vi inköpen. 

Städdag den 16:e oktober 



Sida 3 

Hösten 2021 

På senaste årsstämman valdes vi till att vara er styrelse. Några har varit i styrelsen sedan tidigare och 

några är nya, en bra blandning för att säkerställa kompetensöverföring. Vi ser fram emot att lära känna 

även er, kom gärna förbi kontoret på torsdagar om ni har frågor eller funderingar.  

Lär känna din styrelse 

Anna Söderström, Ordförande 
 
Min hemliga talang är att jag är bra 
på att göra tårtor. 
  

 

Lotta Olsson, Styrelsemedlem eko-
nomiansvar 
Försöker leva efter mottot: Allt är 
möjligt, det omöjliga tar bara lite 
längre tid!  

 

Lena Jönsson, Styrelsemedlem och 
ansvar för fastighet 
Älskar att dansa Calypso. 
  
  

 

Erik Johanson, Styrelsemedlem 
En skäggig kettlebell-svingade två-
barnsfar som bott i föreningen i 17 
år. 

  

Davit Tümtürk, Styrelsemedlem 
med ansvar för teknik och webbsida 
Gillar att snickra, läsa böcker och 
pratar turkiska. 

 

AnnaPia Gårdmo-Jidler, Vice Ordfö-
rande och Sekreterare 
Älskar att skratta, springa och sticka. 
  

 

 Elin Pettersson, Suppleant 
Av alla 365 dagar är jag född 11e 
mars och jag trampar omkring på 
jorden med mina 35-36:or till fötter! 

 

  



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  

Att arbeta som stigråd innebär bland annat att planera arbetet på städdagarna och att vara en 

länk mellan boende på din stig och styrelsen om vad som behöver göras i området. 

Det är roligt att vara flera stigråd på varje stig för att kunna hjälpas åt att bolla idéer och inför 

planerandet av städdagarna. 

Är du och någon granne intresserade av att bli stigråd, mejla kontoret@salemstaden.se. 

 Stigrå d sö kes 

Så här säger våra stadgar 

11 § Förändringar i lägenheten m.m. 

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av 

styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan 

medlem. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. 

… 

Anordningar som parabolantenner, värmepumpar, markiser, balkonginglasningar, belysningsarmaturer, solskydd etc. får 

monteras fast på yttre fasader på föreningens byggnader endast efter styrelsens skriftliga godkännande. 

Bostadsrättshavaren ansvarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar liksom för eventuell skada om inte annat 

skriftligen överenskommits. 

Styrelsens förhållning 

För att installera en luftvärmepump på ett fackmannamässigt sätt måste man göra hål i fasaden. Godkänner 

föreningen håltagningen så kommer hela ansvaret vid läckage eller skador att falla på föreningen. 

Kostnaderna får därför alla medlemmar betala gemensamt genom sin avgift. 

Andra aspekter är att buller och vibrationer från utomhusdelen kan störa andra i omgivningen. Det stämmer 

att det är ett mindre problem för gavelradhusen, men där träder likhetsprincipen för bostadsrätter in. Kan 

inte alla få samma möjlighet så kan vi inte tillåta det för vissa. 

Utomhusdelen avger en hel del kondensvatten också kan leda till fuktproblematik i krypgrunden om det inte 

leds bort korrekt från huset. Sedan är det också frågan om det ser trevligt ut i ett område med 

luftvärmepumpar överallt. 

Sammantaget ser styrelsen inte att det är i föreningens bästa intresse att tillåta luftvärmepumpar eller 

ingrepp på värmesystemen. 

Summa summarum: Luftvärmepumpar är inte tillåtet. 

  Få r mån instållerå luftvå rmepump? 


