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Årsmöte 2006 
 
För att ni redan nu ska få tillfälle 
att notera datumet i era kalendrar, 
så vill vi meddela att 
Samfällighetens årsmöte kommer 
att hållas den 8 mars nästa år i 
Folkets Hus i Huddinge.   
Välkomna! 
 
Gästparkeringen 
 
Några som varit här på besök och 
stått kvar över natten har fått P-
böter, vilket är tråkigt. Här precis 
som på alla andra ställen gäller 24-
timmars-regeln, vilket gör att bilen 
måste flyttas under tiden. Det är 
fullt tillräckligt att bara byta 
parkeringsruta. Så tipsa era vänner 
som stannar länge om det! Samma 
24-timmarsregel gäller vid 
pumphuset. 
 
TV-nätet 
 
Eftersom Comhem kommer att 
fortsätta att sända analogt även när 
digital-TV införs så berörs vi inte av 
nedsläckningen av det analoga 
nätet.  Vi kommer även i 
fortsättningen att kunna se 
programmen precis som nu. 
 
 

 

 
Spillvattenbrunnarna 
 
Okulärbesiktningen av samtliga 
spillvattenbrunnarna  
är nu genomförd och allt visade 
sig i sin ordning. 
 
Taken 
 
Den årliga besiktningen av 
taken har genomförts helt utan 
anmärkning. 
 
Miljöstationen 
 
I förra Infobladet tog vi upp 
problemet med miljöstationen. 
Av okunskap lämnas däck och 
andra större föremål där som 
inte hör hemma på en miljö-
station.  
 
Ett tips är att åka till 
Flemingsbergs sopstation med 
sådant som kanske inte går att 
skänka bort. Skulle så vara fallet 
så finns Pingstmissionen nere 
på Centralvägen, som har öppet 
onsdagar och lördagar. 
 
Flemingsbergs sopstation har 
öppet Ti-To 15.00—20.00, Fr 
mellan 13.00—18.00 och på 
helgerna mellan 10.00—15.30.  
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Är man osäker på om det som skall 
kastas kan lämnas in där, går det 
bra att ringa på tfn nr. 08-689 7161. 
 
Soptunnornas placering  
 
Det går jättebra att ställa 
soptunnan innanför tomtgränsen 
eftersom armen på sopbilen räcker 
dit. Det är svårt för folk att gå förbi 
med barnvagnar eller rullatorer om 
soptunnan står på trottoaren och 
småbarnen som går till och från 
dagis får gå ut i gatan för att 
komma förbi. Hänger grenarna på 
träden ner, så försök att klippa bort 
de nedersta så att armen på 
sopbilen kan nå fram utan 
problem. Det blir lite trevligare på 
det viset i området på fredagarna! 
 
Väderskydd på 
ändhållplatsen 
 
Vi är nog många som stått och 
frusit vid hållplatsen redan nu och 
värre lär det bli i vinter.  
 
Eftersom väderskydden både på 
Bläcken och nedanför backen blivit 
utbytta, vore det ju helt på sin plats 
att de också bytte ut den vid 
Taggen. Om vi gör gemensam sak 
och ringer till SL så kan vi kanske 
få en förändring till stånd lite 
fortare. Tfn nr är 600 1000. 
 
Spolning av fotbollsplan 
 
Nu när vintern kommer, tycker alla 
barn att det är jättekul att åka 
skridskor på fotbollsplanen. Men 
för att kunna bibehålla en bra is, 
behöver vi fler frivilliga! Om du vill 
hjälpa till så kan du anmäla ditt 
intresse till vem som helst i 
styrelsen. 

 

Snöskottning 
 
Vintern har ju låtit vänta på sig i 
år, men för eller senare lär den 
komma. Vi har krävt en högre 
prioritet av snöröjning i 
området. Tyvärr har vi inte fått 
svar på vårt krav. Tänk på att vi 
alla har ansvar för att skotta 
rent trottoaren framför våra 
egna hus. Det blir lättare för oss 
alla i vinter om vi hjälps åt!  
 
Nya takstegar 

 
Eftersom de stegar vi har för att 
ta oss upp på taken inte håller 
måtten, så planerar vi en 
översyn och eventuellt kommer 
nya stegar att köpas in nästa år. 
 
Tills sist vill vi påminna 
om vår hemsida 
 
http://www.sorsam.se som 
ligger under en egen domän. 
Vår webmaster heter Lars 
Hanson, F 37. Mailadressen  
till styrelsen är oförändrad: 
styrelsen@sorsam.se 
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