
Styrelsemöte Seraljens samfällighet 

Datum: 2020-11-11       Tid: 19:00      Plats: Föreningslokalen 

Närvarande: Jenny Nilsson, Imran Bukhari, Gustav Wägmark, Magnus Walthelid, Carina 

Cosmo, Mustafa Farhoudfar. Leif Liinanki 

Frånvarande:  

Agenda: 
1. Sammanträdet öppnas – Imran öppnar mötet 

2. Fastställande av dagordning - Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll - Föregående protokoll godkändes 

4. Genomgång av stadgarna och regler – Vi har gått igenom stadgarna, kallelsen skall 

komma ut en vecka innan styrelsemötet. Vi måste se till att biltrafiken i området minskar 

och att hastigheten följs. Vi kommer att följa upp detta. Gustav kommer att kontakta 

kommunen och trafikverket för att se vilka tillstånd vi måste ha för att sätta upp nya 

skyltar 

5. Belysning i garaget och på P-däck – Vi kommer att kontakta andra elfirmor för offerter 

för att få till ny belysning i garaget.  

6. Skyltar – Vi skall bara ha skyltar med siffror. Önskvärt i reflekterande material. Vi vill 

ha ett konkret förslag på skyltarna, sen kommer vi att ta ett beslut.  

 

7. Värmepump – Vi tar in ca 3 offerter och sen bestämmer vi oss. Vi vill kolla lite 

garantier och priser. Magnus tar fram offerter.  

 

 

8. Höga häckar i området – Vi kommer att dementera mailet och skicka ut att detta är en 

information och inget krav.  

 

9. Mail från styrelsen – Vi kommer att se till att mail från styrelsen är från styrelsen. 

Skickar man något mail som privatperson så skall man informera tydligt om detta. 

 

10. Falska mail – Vi har fått falska mail skickade till oss angående snabba överföringar med 

utländska konton. Vi är nu extra uppmärksamma på detta.  

 

11. Personliga konton på seraljen.se – Vi kommer att ta bort våra personliga mail adresser 

på seraljen. Vi bestämde att vi alltid mailar till stryrelsen@seraljen.se. 

 

12. Publicering av protokoll – Protokollet skall skickas ut för granskning senast 3 dagar 

efter mötet. Sen har styrelsen 3 dagar på sig att kommentera till styrelse mailen. Efter det 

publiceras protokollet. 

 

13. Förstudie av ladd stolpar på parkeringsdäck – Vi kommer göra en förstudie om 

kostnader för att sätta upp ladd stolpar.  

 

14. Ekonomi – Allt ser bra ut. Vi ligger på budget.  

 



15. Parkeringstillstånd p-däck – Vi kommer att undersöka möjligheten att skaffa 

parkeringsstillstånd eller hur vi skall lösa frågan om obehöriga bilar på garage taket.  

 

16. Övriga frågor -  

 

17. Nästa möte  
 

2021-01-13 

 

18. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

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

Jenny Nilsson   Gustav Wägmark  

Sekreterare 


