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22 juni 2021

Hej medlemmar!
Här kommer den senaste informationen från styrelsen:
VATTENAVSTÄNGNING
Vi har upptäckt att det läcker ifrån en av vattenventilerna i gatan utanför längan 119-125 och
ventilen är för vattnet till längan 109-117.
Detta kommer att behöva åtgärdas och vi har tagit in o erter. Det har varit väldigt svårt att hitta
företag som är intresserad att ta sig an jobbet.
Företaget som har tagit jobbet kommer att påbörja arbetet den 5 juli och det kommer pågå i
ungefär en vecka. Under den veckan kommer det att vara avstängt på gatan utanför den ovan
nämnda längan. Den 7 juli kommer man behöva stänga av vattnet till hela området. Dagen innan
kommer vi att maila ut en påminnelse till alla.
Kostnaden för detta jobb är ca 200 000 kr, pengarna tar vi från våran underhållsfond. Att det blir
så dyrt beror på att ventilen ligger ca 3 meter ner i marken vilket innebär att man måste göra ett
stort hål. Efter det så kommer man att asfaltera igen hålet igen.
På grund utav detta vill jag åter igen på minna om att:
Om ni som fastighetsägaren behöver byta eran avstängningsventil inne i eran fastighet måste ni
kontakta styrelsen senast en månad innan bytet ska ske. Det är för att vi ska kunna meddela alla
i området att vi kommer behöva stänga av vattnet. Detta kommer att ske genom att vi stänger av
huvudkranen till hela området.
Ventilerna som är placerade ute i området i gatan har oklara statusar och vi vill härmed meddela
att enskilda medlemmar inte får stänga av vattnet ute i gatan i området.
Vid akut avstängning ber vi er att vända er till Stockholm Vatten och Avfall för avstängning vid
huvudkranen, du som enskild fastighetsägare kommer då att debiteras för deras jobb.
Har ni frågor eller funderingar 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
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Trevlig midsommar!
Styrelsen Seraljen

