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Hej!
Seraljens styrelse har beslutat att förbjuda laddningen av alla typer av el-bilar i
garaget. Orsaken är att nätkapaciteten inte är tillräckligt för att ladda flera bilar. Idag
har vi ett fåtal el-hybrid bilar. Om antalet ökar kommer elnätet att överbelastas med
risk för skador på elnätet eller i värsta fall en överhettning av nätet som kan leda till
en brand i garaget. Styrelsen erbjuder de som har el-hybridbilar reserverade platser
på parkeringsdäck.
Söndag den 17 maj har vi städdag i vår förening. I år blir det ingen gemensam
samling. Varje länga har ansvar för att ta hand om sitt eget städområde.
Vi har beställt en större container som kommer att stå på vändplanen från fredagen
den 15 maj (används först på söndag 17 maj). Den är i första hand avsedd för
trädgårdsavfall från föreningens tomter. När områdets städning är klar och om det
finns plats kvar i den har vi möjlighet att kasta trädgårdsavfall från våra egna tomter
i den.
Brandgatorna på baksidan av våra längor tillhör föreningen. Om räddningstjänst
behöver ta sig fram mellan längorna skall det vara fri framkomlighet med minst1.2
meter åt sidorna och ca 2.2 meter från marken uppåt.
En av de viktigaste arbetsuppgifterna på städdagen är att se till att dessa
utrymmen uppfyller kraven och är rena från växter och grenar samt annat som
eventuellt finns i vägen.

Några andra aktiviteter som styrelsen vill ha hjälp med på städdagen är:
-

rensa takrännorna på lokalen
gräva upp tre "stubbar" från gamla buskar vid lokalen mittemot BIG 187
rensa i sandlådorna för barnen
rensa i buskarna vid vändplatsen samt fylla på med jord. Det ligger 4 säckar
vid platsen för det ändamålet

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

På initiativ av en av våra grannar utreder styrelsen möjlighet att byta hänvisningsskyltarna i området till skyltar som ser ut som på bilden nedan:

Den stora sandlådan har fått en behövlig uppsnyggning.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Seraljen

