SERALJEN NYTT

2 september 2021

Hej medlemmar!
Här kommer den senaste informationen från styrelsen:
Avfallsstationen
Vi har fått ertalet mail om att det är personer som inte bor i området som slänger sopor i våra
soptunnor. Vi ser nu över möjligheten att sätta lås på våra soptunnor.
Vi vill även påminna om att inte ställa sopor bredvid soptunnorna, det drar till sig skadedjur!
Vattenventil i gatan
Arbetet som vi skrev om i seraljen nytt i somras är nu slutfört och vi är glada över att arbetet gick
fort och avlöpte utan några hinder.
Det tråkiga som vi vill ta upp är vi upplever ibland en viss oförståelse från en del grannar om att
det är svårt att planera arbeten i samfälligheten. Vi i styrelsen är inte projektledare utan frivilliga
som gör så gott vi kan! Alla måste tänka på är att det inte nns något vi och dem i samfälligheten
utan tillsammans så skapar vi de bästa förutsättningarna för att vårat område ska vara trevligt att
bo i! Tänk gärna på dessa saker nästa gång ni kontaktar en styrelsemedlem eller mailar direkt till
styrelsen.
Inbrott
Vi vill meddela att det har skett ett inbrottsförsök på en fastighet i vårat område. Det skedde under
dagtid där någon försökte ta sig in via altandörren med inte lyckades. Vill du ha tips på hur du kan
arbeta brottsförebyggande rekommenderar vi att du besöker Grannsamverkans hemsida:
http://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/
Belysning
Det är ertalet lampor i området som slutat fungera. Vi har tagit kontakt med installatörer och de
ska ersätta dem med nya. Det uppskattas verkligen att ni medlemmar hör av er när något är
trasigt via mail, det gör vårat arbete i styrelsen så mycket lättare!’
Laddstolpar i garaget
Under de kommande veckorna kommer ni få en enkät i eran brevlåda från oss där vi ställer frågor
kring hur stort intresse det nns för att installera laddstolpar. Vi ber er att svara på denna! Mer
information kommer att komma efter att vi mottagit svaren på enkäten.
Tra k i området
Det är era medlemmar som hör av oss till oss om hastigheten inne i området och bilar som står
parkerade nere i området. Därför vill vi påminna er om att hålla ner hastigheten och se till att ni
endast åker fram till era hus för att lasta ur bagage. Glöm inte att säga detta till era hantverkare
också.
Under sommaren förstördes spegeln vid föreningshuset. Vi kommer att köpa in en ny och sätta
upp den.
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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Varma hälsningar,
Styrelsen Seraljen

