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Nytt år och våren är redan på ingång. Kul att se så många på årsstämman! 

Årsmötesprotokollet har ni fått i brevlådan och där kan ni även se lite förändringar i Styrelsen. 

Stefan Berg är återigen invald i styrelsen med ansvar för yttre anläggningar. Ny ordförande är 

Linda Langermo som valdes in som ledamot i styrelsen 2019. 

 

”Jag ser fram emot arbetet tillsammans med styrelsen och vi har lagt upp en plan för året 

med underhållsplanen som grund. Vi kommer att informera er medlemmar under året 

genom Salvia-bladet och på hemsidan www.salvian.se 

Jag hoppas vi ses på städdagen!” /Linda Langermo 

 

 

Fiber 

Som vi har informerat tidigare så har fiberinstallationen startat. Centralradio-Service har 

påbörjat arbetet på våra baksidor. 

  

Telia kommer att kalla till informationsmöte när arbetet utomhus är klart (efter påsk). Håll 

utkik på hemsidan för datum och tid. www.salvian.se 

 

Samfälligheten har ett års uppsägningstid på abonnemanget hos ComHem vilket innebär att 

ComHem löper parallellt med den nya fibern fram till 22 maj 2021. Detta gör att ni 

fastighetsägare behöver säga upp ert privata avtal med ComHem senast 1 månad innan det. 

(beroende på er uppsägningstid med ComHem) 

 

Städdag 18 april kl 10.00 

Välkommen till vårens städdag lördagen den 18/4 kl 10.00. Mer info kommer. 

Styrelsen kommer att beställa sopning av våra gator under v15 (påsklovet) 

 

Spolning och filmning av dagvattenbrunnar 

Under april/maj kommer vi att spola samtliga dagvattenbrunnar och filma hälften av 

ledningarna för att undersöka status på brunnarna. Resterande brunnar filmas 2021. 

 

Nytt lås till tvättstugan 

Styrelsen ser över byte av låset i tvättstugan och tittar på olika alternativ av lås. Fram till bytet 

så ber vi er medlemmar att låsa dörren ordentligt till tvättstugan. 

 

Intresse för Loppis? 

Nu är det kanske dags att vårstäda i förråden? Några medlemmar från Styrelsen planerar för 

en Loppis lördagen den 9 maj för medlemmarna i Salvian och för allmänheten. Vi behöver 

veta intresset för att ställa ut och sälja på Loppisen. Är du intresserad av att ställa ut och sälja 

så maila till info@salvian.se snarast. Vi undersöker möjligheten att hyra/låna bord. 

 

 

/Styrelsen 

http://www.salvian.se/
http://www.salvian.se/
mailto:info@salvian.se

