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Nu är vintern här och snart även julhelger och förhoppningsvis en hel del ledighet. Styrelsen har tagit jullov men är 

tillbaka i hetluften den 15:e januari då vi håller vårt första möte för 2014 kl. 18.30 i gemensamhetslokalen. 

 

Trots att det nu känns avlägset vill vi passa på att tacka alla medlemmar som ställde upp på höstens städdagar, liksom 

i våras vågar vi påstå att det blev succé med högt deltagande och ett lysande slutresultat. Ett extra tack till de hushåll 

som deltog vid båda tillfällen, ett fint betyg för lagandan i vårt område.    

 

Med tanke på temperaturen den senaste veckan kan det tyckas som en överdrift att säga att vintern är här men 

förhoppningsvis (?) har vi kallare väder och snö framför oss och då kommer frågan om snöröjningen upp. Styrelsen 

har haft ett möte med vår entreprenör, TopEnt, som efter ett lite ifrågasatt resultat förra säsongen lovar att skottning 

och sandning av vårt område ska bli snabbare och bättre genomfört i år. Detta innebär dock inte att vi alla kan ligga på 

latsidan helt, våra egna sandhinkar är framplockade och finns utanför gemensamhetslokalen - bara att hämta och fylla 

med grus! Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sanda områden där sandbilen inte kommer åt och även att vara snabba 

och sanda utsatta områden innan sandbilen hunnit komma till oss. Det är Magnus W (BIG 187) som är ansvarig för 

snöröjningen i området och honom kan man kontakta på: magnus.walthelid@seraljen.se. 

 

Efter mycket idogt arbete har vi nu äntligen lyckats spola vår isbana en första gång. Tyvärr innebar mildvädret att isen 

smälte bort men om det blir kallare igen hoppas vi kunna göra ett nytt försök. Vill du hjälpa till? Kontakta styrelsen: 

styrelsen@seraljen.se. 

 

Det börjar bli tid för en uppdaterad medlemsmatrikel och för att denna ska kunna genomföras måste nya/ändrade 

kontaktuppgifter lämnas till Gino S. (BIG 77) inom kort.  

 

Avslutningsvis några ord från vår ordförande: 

Verksamhetsåret 2013 närmar sig sitt slut, onsdagen den 26 februari kommer vi att ha årsmöte. Ni kommer 

att få en kallelse ca två veckor innan mötet men det är bra att notera datumet. 

Om Ni vill lämna en motion till styrelsen skall den ha kommit till Bo Grims (BIG 139) senast 18 februari. 

Förbered gärna motionen med så mycket information som möjligt. Det är bra att ha med bakgrund, syfte, 

eventuella för- och nackdelar samt totala kostnader. Inkomna motioner kommer att finnas 

på www.seraljen.se. 

Förslag till nya styrelseledamöter skall skickas till Babis Karassavas (BIG 115) eller Håkan Gunnarsson 

(BIG 183). 

 

Styrelsen önskar samtliga medlemmar  

          

                en riktigt   GOD JUL  och ett   GOTT NYTT 2014  

 

 

Å styrelsens vägnar 

/Helena 

https://service.mail.com/dereferrer/?target=www.seraljen.se&lang=en

