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Städdagarna 
 
Ett stort tack till alla som ställde upp 
på städdagarna! I år slog vi rekord 
med 131 deltagare. Till nästa år ska vi 
försöka organisera så att ingen 
behöver stå i kö för sina arbets-
uppgifter.  
 
 
Låt oss hjälpas åt att hålla 
tjuvarna borta 
 
genom att hålla utkik åt varandra. 
Tala om för dina grannar när du 
tänker resa bort och be dem tömma  
din brevlåda samt gärna också  
parkera på din parkeringsplats. Sätt 
på en timer i huset så att lampor 
tänds och släcks vid olika tillfällen. 
Låt  gärna också några kläder hänga 
kvar på torkvindan. 
 
Farthinder 
 
Enligt beslut från kommunen får vi 
inte längre använda blomlådorna 
som farthinder. Vi trycker därför på 
för en 30-begränsning  inom 
området. 

Lekplatserna 
 
För att göra lekparkerna lite 
fräschare nu till sommaren, kommer 
all sand att bytas ut så snart det är 
möjligt. 
 
 
Gräsklippning 
 
Branta backen mellan Bläck- och 
Flugsvampsvägen, kommer endast 
att klippas två gånger under 
sommaren. Eftersom entreprenören 
inte vill låta sin personal åka klippare 
i området på grund av risk för skador 
har lieslåtter beställts. 
 
 
TV-Nätet 
 
Sist vi hade tv-avbrott hade flera 
förstärkare gått sönder. Eftersom vi 
inte har avtal med någon firma som 
har jour, innebär det att vi kan få 
vänta på reparation när det inträffar. 
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Snöröjning 
 
Vi har i en skrivelse till 
kommunstyrelsen begärt att få högre 
prioritering vad gäller snöröjning av 
Bläck- Tagg- och Flugsvamps-
vägarna. För närvarande har vi 
prioritet 3 på våra gator och 2 på 
gångvägarna. 
 
 
Ny telefonkatalog 
 
En ny telefonkatalogen ligger färdig 
och kommer att delas ut inom kort.  
I den presenteras den nya styrelsen 
och deras resp ansvarsområden.  
 
 

Glöm inte att besöka vår nya 
hemsida 
http://www.sorsam.se som ligger 
under en egen domän. Vår nye 
webmaster heter Lars Hanson, F 37. 
Mailadressen till styrelsen är 
oförändrad: styrelsen@sorsam.se 
 
 
 
 
 
 

 

     Med en önskan om en fortsatt trevlig vår! 
  
 
 

 
  
 
 
 

 


