
Styrelsemöte Seraljens samfällighet 

Datum: 2018-09-05        Tid: 19:00      Plats: Föreningslokalen 

Närvarande: Imran Bukhari, Jeannette Odelstad, Mustafa Farhoudfar, Leif 

Liinanki, Jenny Nilsson. 

Frånvarande: Måns Ejhed, Magnus Walthelid, Mina Niknejad.   

Agenda: 

1. Sammanträdet öppnas – Imran öppnar mötet 

2. Fastställande av dagordning - Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll - Föregående protokoll godkändes 

4. Statusrapport – pågående aktiviteter 

Strålkastare 

Måns håller på och kollar upp om nya strålkastare som inte skall störa de 

befintliga.  

 

Kameraövervakning 

Imran håller på och försöker få fram offerter på kameraövervakning. Då 

vi har trådlöst nätverk i området så kommer de antagligen inte behöva 

gräva ner kablar. Detta kommer att undersökas mer. Vi har tänkt oss ca 4-

6 kameror.  

 

Reparation av garagetak 

Vi håller på och undersöker hur vi ska reparera garagetaket efter 

bilbranden, Leif ska kontakta försäkringsbolaget. Imran skall ta in offerter 

från företag som kan sanera på garagetaket. 

           

          Trädgårdsavfall.  
Vi funderar på om vi ska ha kärl för trädgårdsavfall under 

sommarmånaderna. Kostnaden är 1000 kr/kärl per säsong. Säsongen är 

april till oktober. 3 kärl kostar totalt 3000 kr. Vi behöver undersöka vart vi 

skall placera kärlen. Tömning sker varannan vecka. 

 

Extra tömning av matkärlen. 

Det finns ingen sådan att få. Matkärlen töms en gång i veckan i våran 

region.  

 

 



Rengöring av matavfallskärlen.  

Jeannette ska fråga ifall Stockholm vatten kan rengöra tunnorna eller om 

de kan byta ut kärlen ibland.  

 

Sopning av garaget 

Sopning av garaget kommer att ske 12 september. 

 

5. Ekonomisk rapport 

Sopavgifterna har minskat rejält sen vi började med matavfallssortering.  

De har minskat med 20.000 kr per år än så länge enligt prognosen.  

 

Elpriserna har gått upp mycket. Så elräkningarna har blivit dyrare. 

 

Vi behöver finna en revisionsfirma. Vi kollar med Villägarna om de har 

något förslag.  

 

6. Övriga frågor 

Tallarna som står vid sandlådan ut mot stora allmänningen skall tas ner. 

Tas med i budget för nästa år. 

 

Säkra serverrummet mot obehörig användning genom att låsa dörren. 

Innan dess måste ventilationen förbättras genom att montera en fläkt som 

blåser ut luften ut ur lokalen.   

 

Leif har kontaktat Ownit för den brutna sigillen på routern i lokalen. Detta 

åtgärdas nästa gång de kommer ut på plats. 

 

Vi gick igenom Seraljens regler på styrelsemötet.  

 

7. Städdag 

 

Preliminärt bokas den 21 oktober för städdagen. 

 

8. Nästa möte  

 

2018-10-10 19:00 

 

9.  Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   Justeras 



 

------------------------------  --------------------------- 

 

Jenny Nilsson   Jeannette Odelstad  

Sekreterare 

 

 


