
Efter flera vändor och frågor kring 

överlåsen på våra dörrar har styrelsen 

beslutat följande. 

Alla som inte har svarat på förfrågan 

kommer att få en dörr med överlås 

monterat. 

När beställningen är så stor som den 

är i vårt fall blir merkostnaden för för-

monterade överlås försumbar. 

Den boende får alltså inga tilläggs-

kostnader för en dörr med överlås, det 

ingår i den allmänna kostnaden för 

dörrbytet. 

En del inkorrekt information har spri-

dits bland medlemmarna att hemför-

säkringen inte gäller om man saknar 

ett överlås. 

Vi har varit i kontakt med skadere-

glerare på Trygg Hansa, Folksam och 

IF som alla förtydligat att överlås 

INTE behövs för att hemförsäkringen 

ska gälla. Huvudsaken är att man har 

låst dörren. Det spelar heller ingen 

roll att det finns ett glasparti vid si-

dan om entrédörren. 

Entrédörrar med överlås 

Fågelmatning undanbedes 

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 ham-

nar på marken. Det bjuder in fler råttor och dessutom gör få-

gelmaten att råttgiftet, som finns i våra betongstationer vid 

sophusen, inte fungerar lika bra. 

Vi inser att det är tråkigt att inte kunna höra fågelkvitter ut-

anför fönstret, men utgår ifrån att konsekvenserna av en po-

tentiell råttinvasion i era lägenheter räcker för att ni ändå ska 

avstå. 

V I N T E R 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: 

Salemstadens allehanda blir digital 

I fortsättning kommer Salemstadens allehanda publiceras på hemsidan som en 

nerladdningsbart dokument, som går att läsa i både mobilen, på plattan och på 

datorn. 

Under en övergångsperiod kommer alla medlemmar att kunna hämta en pap-

perskopia av senaste utgåvan på kontoret. 



Styrelsen har fått in många frågor kring hur det går 

med arbetet att skapa förutsättningar för medlemmar 

att kunna ladda sina elbilar. Fastighetsägarna har fått i 

uppdrag att utreda möjligheten att hitta en lösning för 

laddning på kort sikt och kommer att utreda hur före-

ningen kan lösa det även på lång sikt i samband med 

det energikartläggning som kommer att genomföras 

under början av 2022. 

Viktigt att tänka på för er som redan har en elbil är att 

det inte är lämpligt att ladda bilen med el från bosta-

den eftersom eluttag i hemmet inte är dimensionerade 

för att den typen av laddning, det vill säga med hög 

belastning under lång tid, och kan i värsta fall 

orsaka brand. Det är endast tillåtet att stanna 

för i– och urlastning i anslutning till bostaden. 

Både för trivseln och för att utryckningsfordon 

ska kunna komma fram. 

Vi har även utrett möjligheten att hyra ladd-

stolpar från kommunen, men tyvärr är det inte 

möjligt då det ses som försäljning av el och är 

olagligt för alla utom elbolag. 

Vi ber er ha tålamod och vi arbetar för att ha 

en lösning så snart som möjligt. 

Laddstolpar 

Sida 2 

Salemstadens allehanda 

I år beslutade stigråden på Torparstigen 

att man vill piffa upp nedfarten med en 

belyst julgran. 

Efter förfrågan till styrelsen fick man 

klartecken att inhandla en gran och 

material för att ställa upp en lagom stor 

gran intill förrådet, där det finns el att 

tillgå. 

Belysningen är färdig, men det alla får 

komma och bidra med är pynt. 

Välkomna! 

Vill du också piffa till i ditt område, 

prata med ditt stigråd, eller varför 

inte gå med själv och jobba som stig-

råd? 

Vi välkomnar alla förslag på små för-

bättringar i våra områden. Är det en 

rimlig kostnad och ett arbete som ni 

kan utföra själva så finns det alltid 

goda möjligheter att få genomföra 

idéer som gagnar alla i området. 

Vinterfint på Torparstigen 

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 med-

lemmar kan lämna in motioner.  

Du kan skicka in din motion till 

Sista dagen för inlämning av mot-

ioner är den 1:a februari.  

Inkomna motioner kommer att pre-

senteras 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 rikt-

linjer som finns från Folkhälsomyn-

digheten.   

Så här skriver du en motion  

Skriv en rubrik som kortfattat be-

skriver vad ärendet handlar om.  

via e-post eller lämna den på 

kontoret på våra torsdagskvällar.  

Var med och påverka!  

Motioner till stämman 



Sida 3 

Vintern 2021 

Skulle du passa perfekt för vår styrelse?

 

Eller vet du någon granne som skulle vara den ultimata 

styrelseledamoten? 

 

Tveka inte! 
Nominera dig själv eller någon annan till styrelsen genom att 

senast den 31:a mars kontakta valberedningen. 

E-post: valberedningen@salemstaden.se 

eller ring Daniel 070-3497329 

 

Valberedningen består av: 

Daniel Hansson, Jägarstigen 49 

Ann Berglind, Torparstigen 27 

Carl Lidberg, Målarstigen 23 

Nominera till styrelsen i vår bostadsrättsförening 



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 

Året går mot sitt slut. Ännu ett år med tung börda till ända. Det kanske 

blir en jul tillsammans med nära och kära ändå. Det var så länge 

sedan sist och nu är många vaccinerade. Om inte, så är det alltid 

uppskattat att få ett julkort. Sista dagen i år för att skicka julkort med 

julfrimärket är den 15:e december.  

För säkerhets skull kommer vi inte att bjuda in på julfika i år. Däremot 

ser vi fram emot att hålla en riktig stämma till våren om inga nya 

restriktioner tillkommer.  

Som vanligt påminner vi om att vara försiktiga med levande ljus, 

lämna under inga omständigheter levande ljus utan övervakning både 

inomhus och utomhus.  

Vi passar också på att påminna er om att kontrollera er 

brandvarnare. Den kanske behöver uppdateras eller få sitt batteri 

utbytt?  

Den 16:e december är sista kontorskvällen för i år, nästa år öppnar vi 

igen den 13:e januari. 

 

 

God Jul och Gott Nytt år!  

  Snårt å r julen hå r igen... 

Midvinternattens köld är hård, 

stjärnorna gnistra och glimma. 

Alla sova i enslig gård 

gott intill morgontimma. 

Månen sänker sin tysta ban, 

snön lyser vit på fur och gran, 

snön lyser vit på taken. 

Endast tomten är vaken. 

Ur Tomten av Viktor Rydberg 


