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Hej! 

 

Seraljens styrelse hälsar till alla grannar. Här kommer information om pågående och 

planerade aktiviteter i föreningen. 

 

STÄDDAGEN  

 

Söndagen den 8 november är det dags för städdag i vår förening.  

 

Nedanstående gäller enbart om situationen med tanke på COVID-19 inte på något 

sätt utvecklas i en negativ riktning.   

 

Vi kommer att ha en enklare samling vid föreningslokalen klockan 10:00 bara för att 

hälsa och vid behov dela. några arbetsuppgifter Det är väldigt viktigt att alla följer 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Delta bara om Ni alla är helt friska i familjen och 

håll avstånd till andra.  

 

Ni som inte vill, behöver inte komma till samlingen. Ni kan i så fall under städdagen 

när Ni själv vill ta hand om ert städområde. Klockan 13:00 vill vi återsamlas runt 

lokalen för att servera glögg för vuxna och saft för barnen. Vi kommer noggrant följa 

alla regler när det gäller att hålla avstånd och andra COVID-19 riktlinjer. 

 

 rensa runt sopstationen 

 sopa och ta bort skräpet som finns på parkeringen 

 se till att brandgatorna mellan längorna är rena och  

fina och man kan gå från den ena sida till den andra 

 rensa löven runt dagvattenbrunnar i hela området  

 

Det tillkommer säkert några punkter till som vi kommer skriva ner på en lapp och 

anslå anslagstavlan. 

 

 
 

 

 

Bilden på nästa sida visar vilket städområde som ligger under ert ansvar. 

 



 
 

NYA TRAFIKSPEGLAR  

 

Vi har köpt och monterat tre nya trafikspeglar i området för att öka säkerheten. Både 

bilister och cyklister kör för fort. Max hastigheten är 10 kilometer i timme i hela vårt 

bostadsområde som början när man svänger in från Björnidegränd mot vår parkering. 

hastighetsgränsen gäller både bilar och cyklar. Vi stark rekommenderar att Ni har ett 

samtal med era barn om hur fort de får cykla och även att inte slänga sopor på 

marken. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Seraljens styrelse 

 
 

https://seraljen.se/styrelsen.html

