
Årets stämma kommer att ske den 14:e 

juni, klockan 19:00. Vi återgår till det 

vanliga arrangemanget med att hålla 

stämman i Murgrönan vid biblioteket. 

Styrelsen finns på plats från 18:00 för 

att svara på era frågor inför stämman. 

Vi uppmanar alla att endast skicka en 

representant per hushåll och om ni har 

influensasymptom så är det viktigt att 

ni visar hänsyn och skickar ett ombud 

istället. 

Kallelse har kommit i separat försän-

delse, årsredovisningen kommer att 

finnas för nedladdning på vår hem-

sida. 

Om ni inte har möjlighet att ta del av 

den digitalt eller skriva ut den hemma 

så går det bra att besöka kontoret på 

en torsdagskväll för att få en kopia. 

Vill du vara med och påverka vilka 

som sitter i styrelsen, ta då chansen 

att gå med i valberedningen som 

behöver två nya representanter. 

Se information kring stämman och 

ladda ner årsredovisningen här: 

https://salemstaden.se 

 

Årsstämman 2022 

Byte av entrépartier, status 

Målarstigen och Murarstigen är klara och arbetet har 

kommit ungefär halvvägs på Timmermansstigen. 

Starrbäcken, som utför arbetet, påminner om att det är 

viktigt att ni som fått en bokad tid för bytet måste 

meddela om ni inte kan vara hemma och lämna nyckeln 

enligt lappen. 

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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BYGGREGLER I VÅR FÖRE-

NING 

2 

INFORMATION FRÅN POST-

NORD 

2 

VÅRSTÄDNINGEN KLAR 2 

  

  

  

I det här numret: 



PostNord har nyligen utfört en kart-

läggning i våra områden inför för-

ändringen med utdelningen till varan-

nan dag. 

PostNords kartläggning har resulterat 

i att de vill ändra hur posten delas ut 

i våra områden. Idag får vi posten till 

brevlådan vid huset. De vill istället att 

vi har samlingsbrevlådor per stig. 

Utredningen visar att framkomlighet 

och dålig sikt samt avsaknad av 

vändplatser på gator med åter-

vändsgränd hindrar utdelningen. 

En annan starkt bidragande or-

sak som PostNord lyfter fram är 

fordon som står parkerade 

längre perioder utanför radhu-

sen. 

Parkering framför bostaden är 

endast tillåten för aktiv i– och 

urlastning. Som riktvärde hand-

lar detta om 5 minuter. 

 

Information från PostNord 

Sida 2 

Salemstadens allehanda 

Under pandemin har vi sett en 

ökad byggaktivitet i våra områ-

den. Därför vill styrelsen infor-

mera alla boende om de regler 

som gäller. 

Våra stadgar och typritningar 

är de styrande reglerna för alla 

medlemmar och hyresgäster i 

vår förening. 

Vill du bygga om i eller utanför 

ditt radhus måste du först kon-

takta styrelsen med dina planer. 

Om planerna är i enlighet med 

våra regler så kommer du få ett 

godkännande. 

Först när du fått ett godkän-

nande från styrelsen (stämpel 

eller intyg) kan du göra en ansö-

kan om bygglov eller byggan-

mälan hos kommunen. 

Byggregler i vår förening 

Som stigråd är man drivkraften vid 

städdagarna och har möjligheten  att 

beställa in material och göra små för-

bättringar i området. 

Missa inte möjligheten att vara stig-

råd, det är en givande uppgift två 

gånger om året. Styrelsen stöttar dig 

kring planering, inköp och aktiviteter 

som grillning vid städdagar. 

Kontakta Lena för mer information via 

e-post: lena@salemstaden.se 

Den 23:e april hade vi städdag i våra 

områden. Vi hade mycket bra väder 

och uppslutningen var bra i flera om-

råden. 

Tack alla ni som hjälpte till att snygga 

till föreningens gemensamma ytor. 

På sina håll i föreningen är det dålig-

uppslutning på våra gemensamma 

städdagar. 

Dessa stigar är också de stigar som 

saknar stigråd. 

 

 

Vårstädningen klar 

Mosshagestigen har utfört 

denna förändring. Svampsti-

gen är snart klara med 

samma sak. 

Styrelsen anser inte att vi 

skall gå med på denna för-

ändring utan en grundlig 

utredning och diskussion. 

Därför har vi påbörjat en 

process för att överklaga 

detta beslut. 

 

Ett, av kommunen, godkänt 

bygglov som inte har fått 

styrelsens godkännande är 

inte giltig handling. 

 


