
1. Varför rustade man upp sandlådan bakom BIG 103 för 80000 SEK?  Vad var det 

som kostade så pass mycket? 

 Vi behövde göra detta då lekplatsen var farlig. Det ingick även att beskära träden då 

dessa förstörde sandlådan och de andra träden runt om i området.  

 

2. SMS bör skickas ut vid inbrott eller allvarliga händelser som berör Seraljen. 

Detta ingår inte i styrelsens uppdrag.  

 

3. Blockering av vägarna inom området av ”hantverksbilar” o.dyl. bör beivras, eller 

åtminstone åtgärdas. 

Det är upp till varje husägare att informera sina hantverkare om att det är 

parkeringsförbud i området. 

 

4. Specifik ansvarig för gemensamhetslokalen och anslagstavlan bör utses. 

Detta kommer att utses vid nästa konstituerande möte.  

 

5. Medlemsmatrikel i pappersform till dem som önskar det- i stället för att var och en 

skall gå och ta kopia. 

Enligt GDPR är det förbjudet att göra detta utan alla medlemmars skriftliga samtycke.  

 

6. Sopning av garaget 1 gång/år efter vintersäsongen. 

Vi gör detta vid behov.  

 

7. Skyltning med husnummer av vägarna. Hjälp för blåljusfordon. 

Styrelsen jobbar redan med att se över alla skyltar i området 

 

8. Montera lås på sopbehållarna. Det är varken svårt eller särskilt kostsamt. Bespar 

Seraljen extra sopkostnader för externa sopor. 

Styrelsen har gått igenom föregående år och våra sopkostnader är ganska låga. Vi anser 

även att vi kan skapa större problem med låsta kärl då vi även måste sätta lås på 

matkärlen. Detta kan då medföra att påsar lämnas på marken istället för i kärlen och att 

kostnaden ökar.  

 

9. Besluta/ informera om förbud att slänga fimpar och annat skräp på gångvägarna i 

området.  

Vi informerar i nästan varje seraljen nytt om detta, samt att det står i trivselreglerna.  

 

10. Upprätta en lista på reg.nr för de boendes bilar, att handhas av styrelsen. För bättre 

kontroll av parkerade bilar på övre planet. Kan utökas med gästkort om så önskas. 

Alternativt montera bommar vid infarten. 

Det ingår inte i styrelsens uppdrag.  

Angående bommar så har styrelsen redan undersökt detta och det blir för dyrt.  

 

 

http://reg.nr/


11. Kommunikation med boende om vad som avses att göras, typ anlita konsulter för 

ibland onödiga utredningar.  

Styrelsen är vald av föreningen att tillgodose föreningens bästa och göra det som behövs 

när det behövs.  

 

12. Informera oss boende om nyinflyttade och informera dem om våra regler. 

Styrelsen tar kontakt med nyinflyttade och ger dem nödvändig information. Att informera 

boende om nyinflyttade ingår inte i styrelsens uppdrag.  

 


