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Hej!

Styrelsen vill ta tillfället i akt att berätta vad som händer med det s.k. fiberprojektet. Efter kontroll 
av Ownit kunde det konstateras att de rör som Comhem grävt ner för ett antal år sen inte höll den
standard som samfälligheten trott och hoppats på. För att underlätta framtida underhåll kommer 
vi behöva att gräva ner nya rör. Detta innebär en något ökad kostnad. Fibergruppen tillsammans 
med styrelsen har sökt möjligheter att hålla kostnaderna nere för samfälligheten, så att 
fiberprojektet kan fortgå. Styrelsen kommer inom snar framtid att kunna presentera mer detaljer. 
Håll ut!

Styrelsen har får kännedom om att flera personer har haft problem med sina bilar på 
parkeringsdäcket. Man har fått skador av större eller mindre omfattning. Vänligen var försiktiga när
ni parkerar era bilar och öppnar era dörrar. Natten mellan fredag och lördag fick minst två bilar 
sina tankar tömda, även detta på parkeringsdäcket. Var uppmärksamma på vilka som rör sig i 
området och kring parkeringsdäcket. Om du uppmärksammar ett pågående brott – ring polisen.

Det har också uppmärksammats att man Ibland har städat dåligt när man lånat trivselstugan. 
Ibland har man inte städat alls. Ibland har saker blivit förstörda utan att man ersatt dem. Ofta har 
detta skett när ungdomar använt trivselstugan. Vi vill gärna att samtliga medlemmar ska kunna 
låna stugan, även ungdomar, och ber därför de föräldrar som låter sina ungdomar använda 
stugan se till att den återlämnas i helt och rent skick. Tack.

Det händer också en del trevliga saker i samfälligheten. Exempelvis har några tappra själar i 
samfälligheten sett till att is spolats i björnidet under den kalla period som varit. Måns Ejhed har 
hållit i trådarna för detta initiativ. Det bugar och tackar vi för.

Boka in den 16 mars 2016 i almanackan. Då håller samfälligheten årsstämma i trivselstugan kl 19.
Kom och gör din röst hörd. Välkommen med förslag, stora som små. Motioner lämnas in till 
styrelsen senast den 26 februari 2016. 

Är du intresserad av att medverka i styrelsen, se nedan.

Brev till Seraljens medlemmar

Med referens till kommande årsmöte i Seraljen har valberedningen fått i uppdrag att hitta 
kandidater intresserade att ta uppdrag i Seraljens styrelse. Det gäller både som Ordförande, 
Ledamöter och Suppleanter.

Är det någon som känner starkt för att bidra till Seraljens framtida utveckling så hör av er till någon
i valberedningen så tar vi kontakt med er.

Valberedningen:

Gino   ginosamil@comhem.se Tel: 08 38 52 28
Babis   babis@karassavas.se Tel: 0735 13 74 14
Bosse   bo.grims@gmail.se Tel: 0708 77 99 44

Väl mött och ses den 16 mars!

Styrelsen genom Malin Lejonqvist, BIG 177


