
Styrelsemöte Seraljens samfällighet 

Datum: 2020-05-06       Tid: 19:00      Plats: Föreningslokalen 

Närvarande: Jenny Nilsson, Carina Cosmo, Imran Bukhari, Magnus Walthelid, Mustafa 

Farhoudfar.  

Frånvarande Leif Liinanki, Gustav Wägmark 

Agenda: 
1. Sammanträdet öppnas – Imran öppnar mötet 

2. Fastställande av dagordning - Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll - Föregående protokoll godkändes 

4. Städdagen 

Städdagen är den 17 maj. Magnus kollar om vi kan få en större containern. Då många 

vill slänga sitt trädgårdsavfall. Vi ber er alla att inte slänga ert privata trädgårdsavfall 

förens efter städdagen är avslutad, som vanligt. Ingenting får slängas i containern förens 

på söndagen. VI skulle behöva att rensa hängrännorna på lokalen.  

 

5. Pågående /kommande aktiviteter 

Lampor: Pågår. 

Lekplatsen: Vi har fixat till runt stora sandlådan.  

Planteringar: Vi håller på och jordförbättrar i området och klipper ner buskar som 

hänger ut.  

Skyltar: Vi har tittat över våra skyltar i området. De är gamla och vissa har blivit 

påkörda. Vi skall ta fram en offert på att byta ut dessa.  

Matrikel: Vi kommer att utreda om vi får ha en matrikel i lokalen eller på vår hemsida 

pga GDPR.  

Hörnan mittemot 181: Vi kommer under nästa år att få denna hörna att bli bättre 

framkomlig.  

Lokalen: Vi behöver köpa in 3 nya radiatorer och en styrenhet. Detta då 2 radiatorer gått 

sönder.  

Sopning av garaget: Garaget sopas vartannat är, vi sopade förra året, så nästa gång blir 

våren 2021. 

6. Laddning av bilar 
Vi kommer att kontakta Villaägarnas förbund för att få juridisk hjälp. För att få ladda 

bilar måste anläggningsbeslutet medge det.  

Vi behöver ett godkännande från en behörig elektriker efter svaret från jurist.  

 

7. Brandgatorna: Vi behöver alla se över brandgatorna mellan längorna. Alla som har en 

brandgata på baksidan måste nu se över detta. Beskära buskar och rensa om det ligger 

skräp.  

8. Övriga frågor:  

 

 

9. Nästa möte  

2020-05-06 

2020-06-17 

2020-08-19 

 



10. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

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

Jenny Nilsson   Magnus Walthelid  

Sekreterare 


