
SERALJEN NYTT 21 april 2021 
 
Hej medlemmar! 


Den nya styrelsen har påbörjar sitt arbete. Det är mycket att sätta sig in i och vi kämpar på! Har du 
några frågor eller synpunkter så kom ihåg att vi nås via våran mailadress styrelsen@seraljen.se. 
Här kommer ett axplock av vad som händer just nu:

	 	 	 

STÄDDAG 
Den 16 maj kl 10:00 kommer vårstäddagen gå av stapeln. I och med att även vi ska följa 
folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning så har vi ingen 
gemensam träff vid lokalen utan man börjar direkt vid sitt område, detta innebär även att det  
tyvärr inte bjudas på någon korv och fika. 

Är du osäker på vilket område du och dina närmsta grannar har ansvar för? Gå då in på våran 
hemsida seraljen.se och gå in under ”städområden och områdeskarta”. Det kommer att finnas en 
container samt påsar som hämtas vid lokalen för att bära löv och dylikt i.


Är du intresserad av att genomföra ett mindre projekt under städdagen? Maila då styrelsen innan 
städdagen för mer information! 
Dessa extrainsatser ska göras:

1. Vi ska tömma sandlådan vid BIG139, för att sedan fylla den med ny sand.

2. Två stycken mindre träd ska sågas ner.

3. Ett väderskydd ska monteras över våran luftvärmepump som sitter på lokalen.


SOPNING AV VÅRA GATOR 
Det genomfördes en grovsopning för några veckor sedan. Tyvärr missade våran entreprenör några 
gator och det påtalades till dem. Den 17 maj kommer finsopning ske i området och då kommer 
även de gator som missats vid grovsopningen att tas. Så glöm inte att avsluta städdagen med att 
sopa ut gruset runt din tomt!


OTILLÅTNA LAPPAR 
Tyvärr har det kommit till våran kännedom att någon har satt en lapp på en av våra medlemmars 
bil när den stod parkerad upp på bildäck (se bild sid 2). Vi vill härmed gå ut med ett förtydligande 
från styrelsen: 

• Det är inte acceptabelt att sätta lappar på bilar man misstänker inte har rätt att står på våran 
parkering!


• Det är inte acceptabelt att hota med parkeringsavgift!

• Det är heller inte acceptabelt att skriva under något dokument/lapp med styrelsens namn!


Hur ska man göra då om man misstänker att någon parkerar olovligen på våran parkering? 

Man kan börja med att fråga personen om personen bor här eller om den ska besöka någon. 

Om det inte är någon person vid bilen man misstänker som parkerar olovlig så kan man kontakta 
styrelsen som i sin tur tar kontakt med vårt parkeringsbolag.


Vi vill även påminna om att bilar endast får stå nere i området för i och urlastning under en kortare 
stund!


Har ni frågor eller funderinga så tveka inte att höra av er styrelsen@seraljen.se. 
Annan bra information som årsmötesprotokoll, vilka som sitter i styrelsen, stadgar m.m hittar ni på 
seraljen.se 

Varma hälsningar,

Styrelsen Seraljen
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