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Juni 2005 
 
Sommar och (sol)semestrar 
 
står för dörren och vi vill än en gång 
påminna om att inte låta 
semestertider bli till inbrottstider!  
Se till att dörrar och fönster är 
låsbara inifrån och plocka bort stegar 
och verktyg som kan användas vid 
inbrott. 
De nedre speglarna i 
originaldörrarna till terrassen är 
lätta att sparka ut och krypa igenom, 
så se till att dörren är förstärkt på 
lämpligt sätt. 
Tala om för så många av dina 
grannar som möjligt att du reser 
bort. Mer info kommer att finnas på 
hemsidan inom kort. 
 
 
Växtlighet utanför garagen 
 
Utanför de garage som inte används, 
frodas växtligheten och asfalten 
förstörs. Gå dit med jämna 
mellanrum och rensa bort lite ogräs. 

Det tar inte lång stund och är 
dessutom att föredra framför dyra 
reparationskostnader. Var och en har 
skyldighet att hålla fritt från ogräs 
framför det egna garaget, vare sig det 
används eller inte. 
 
 
Fredagar och sophämtning 
 
Tänk på förbipasserande när du 
ställer ut soptunnan på fredagarna!  
Det är svårt att komma fram med 
ex.vis barnvagn och man tvingas gå 
ner i gatan.  Det går alldeles utmärkt 
att ställa tunnan innanför den egna 
tomtgränsen.  Sopbilens arm når 
soptunnan även där. 
 
 
Kom ihåg att kika in på 
hemsidan 
http://www.sorsam.se  
Mailadressen till styrelsen är: 
styrelsen@sorsam.se

 

Med en önskan om en glad och solig sommar! 
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