
Seraljen Nytt, augusti 2016
Hej!
Grävningen för fiber har just avslutats och nu kommer själva fiberdragningen att dra i gång. 
Håll utkik i din brevlåda för mer information! Redan under nästa vecka kommer man att börja 
gå in i vissa hus. När projektet är klart går inte att säga i dagsläget. Vi väntar på klarsignal från 
Skanova. Skanova är de som drar fram fibern till vårt områdes början och där Ownit tar vid. 
Styrelsen återkommer med mer information så fort vi har någon sådan. Under tiden man 
arbetar med fibern i området används samfällighetslokalen av fiber-killarna. Under den tiden, 
till att börja med september månad, kan lokalen inte lånas av medlemmarna.

Nu när grävningen är klar kommer asfaltering att ske på vissa delar i samfälligheten. Dels ska 
asfalt återställas där den tagits bort, dels har sättningar gjort att vatten samlas på vissa ställen i 
samfälligheten och detta behöver åtgärdas. Datum för förarbeten är måndag 29 augusti och 
asfaltering sker torsdagen den 1 september. Vänligen se till att ingenting blockerar 
gångvägarna i området denna dag.

Boka redan nu lördagen den 12 november då samfälligheten kommer att ha höstens städdag. 
Har ni redan nu idéer på vad som behöver göras tar vi gärna emot dem. Något som fortfarande 
är aktuellt är att tvätta och måla de elskåp som sitter på gavlarna i området. Respektive länga 
är ansvarig för ”sitt skåp”. Risk finns att det är för kallt att måla på själva städdagen och man 
får gärna ta kontakt med sina grannar och utföra jobbet tidigare. Skåpen kan behöva tvättas 
och/eller skrapas innan målning. Fasadtvätt finns. Om skåpen är rostiga kan det behövas 
rostskyddsfärg. Sådan färg finns också, liksom grå färg. För att få tag på färg, penslar, råd etc. 
kontakta Leif Liinakni, BIG 65.

Vi vill också passa på att hälsa nya medlemmar i samfälligheten välkomna. Titta gärna in på 
vår hemsida seraljen.se och anmäl er mailadress till någon i styrelsen. På så vis missar ni 
ingen viktig information!

Vi har fått signal från ett par medlemmar om att det är skräpigt på vissa platser i 
samfälligheten och på parkeringsdäcket. Glöm inte att plocka upp fimpar och skräp efter er. 
Glöm inte heller att se efter växtlighet från er tomt som sträcker sig ut över t.ex. gångvägar 
och de s.k. brandgatorna (gångarna som ska vara fria för passage mellan tomterna på 
baksidorna).

Nu kommer snart den mörka och kalla årstiden. Ni som är intresserade av att ha en plats med 
eluttag till bilen på parkeringsdäck kan läsa på seraljen.se hur man gör för att få en nyckel. 

Väl mött och ses på städdagen den 12 november! 
Styrelsen genom Malin Lejonqvist, BIG 177


