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Tack alla ni som svarat ja eller nej på styrelsens erbjudande om fiber till samfälligheten. Vi har 
passerat 55 hushåll som tackat ja till erbjudandet och avtal kommer därför att träffas med 
fiber-leverantören OwnIt. Den 11 maj kommer avtal att skrivas. Efter det kan styrelsen lämna 
information om hur arbetet kommer att fortskrida.
Ni som ännu inte svarat på erbjudandet kommer att få besök från styrelsen/fibergruppen den 
närmsta tiden då alla måste tacka ja eller nej till erbjudandet.
Söndagen den 15 maj kommer vårens städdag att hållas i samfälligheten. Vi samlas som 
vanligt vid föreningslokalen kl 10. 
En viktig uppgift på vårens städdag är att skura och måla elskåpen som tillhör respektive 
länga. Det är bra om elskåpen är skurade och förberedda för målning innan städdagen så vi 
kan koncentrera oss på målning på själva städdagen. Målartvätt finns hos Leif Liinanki (BIG 
65) liksom bensin om man behöver ta bort t.ex. gamla klistermärken etc.  Varje länga ansvarar 
för att "sitt elskåp" blir tvättat och målat. Om det finns målarkunniga i samfälligheten får de 
gärna anmäla sig till styrelsen och hjälpa till med råd och dåd på själva städdagen.
De som vill sätta upp fart-guppen i området är välkomna att hjälpa till med det. 
Har ni förslag på annat som behöver göras i samfälligheten på städdagen tar styrelsen gärna 
emot de förslagen.
Som vanligt kommer det stå en container på plats vid vändplanen vid infarten till garaget på 
städdagen. Den är endast avsedd för trädgårdsavfall och får användas först på städdagen. Om 
det finns plats kvar i containern när städdagen är slut får hushållen använda den även för sitt 
eget trädgårdsavfall. 
Måndagen den 16 maj kommer garaget att sopas mellan kl 8-16. Vänligen se till att parkera er 
bil på annat håll den dagen.
På årsstämman togs en motion att tillsätta en arbetsgrupp att ta fram förslag på hur 
föreningslokalen kan rustas upp. Om du är intresserad av att vara med i den gruppen får du 
gärna anmäla dig till styrelsen. 
Enligt stadgarna får information från styrelsen läggas upp i elektronisk form. Hädanefter 
kommer information från styrelsen att skickas till de mailadresser ni lämnat. Samma 
information kommer också att läggas ut på hemsidan. Så även Seraljen Nytt. Ni ombeds titta 
på er mail och/eller hemsidan seraljen.se med jämna mellanrum för att hålla er uppdaterade 
om vad som sker i seraljen och ta del av information från styrelsen. Endast de som inte anmält 
mail-adress kommer att få informationen i sin brevlåda. Vänligen kontakta styrelsen om detta 
ställer till problem för dig. 

Ses på städdagen!
Styrelsen genom Malin Lejonqvist, BIG 177


