
SERALJEN NYTT 20 maj 2021 
 
Hej medlemmar! 


Här kommer den senaste informationen från styrelsen:


	 	 	 

STÄDDAG 
Den 16 maj genomförde vi en städdag. Vad roligt det var att se så många grannar ute och 
arbetade i vårat fina område. En av våra sandlådor tömdes på sand, och det kommer snart att 
beställas ny sand till den sandlådan. Högarna med sand som ligger uppe vid lokalen ska krattas 
ut i gräsmattan. Om någon känner sig manad är man varmt välkommen att utföra det jobbet.

En av våra bensindrivna gräsklippare gick lite dåligt under städdagen, det visade sig att det var 
bensin i oljan. Tänkt på att ni ser till att ni tankar bensin i rätt påfyllnadsrör.


VATTENAVSTÄNGNING 
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.

Vi akut avstängning ber vi er att vända er till Stockholm Avlopp och Vatten för avstängning vid 
huvudkranen, du som enskild fastighetsägare kommer då att debiteras för deras jobb.


HYRDA PARKERINGAR ÖVRE DÄCK 
Har du som hyrde under vintern 2020-2021 kvar nyckel till en av eluttagen? Vänligen då lämna 
den i ett kuvert med ditt namn och BIGnr hos Jenny Nilsson på Björnidegränd 121.


RADON 
Under vinter har några genomfört radonmätningar i sina fastigheter. Det är några som ligger över 
gränsvärdet i källaren, är du intresserad av vad du har för radonvärden i din fastighet kan vi 
rekommendera att ni genomför en mätning. Information kring hur man går tillväga finns bl.a på 
boverket.se


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 

Vi vill slutligen påminna om att inkomma förslag eller frågor behandlas på nästkommande 
styrelsemöte. Det är därför det kan ta ett tag innan vi återkommer med svar.  

Varma hälsningar,

Styrelsen Seraljen
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