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HHeemmmmaa  ii  SSöörrsskkooggeenn  

Oktober 2005 
 
Vi hoppas att alla haft en skön 
och avkopplande sommar och 
semester! 
 
Nu nalkas hösten och allt återgår till 
vardagen.  Styrelsen har träffats två 
gånger efter sommaren och vi har 
därför lite information som vi vill att 
ni ska få del av. 
 
Takfläktarna 

 
 
Våra takfläktar garantibesiktigades 
den 24 augusti utan problem. 
Garantin löper ut den 24 november 
och därefter är varje fastighetsägare 
ansvarig för ev reparationer eller 
byte, samt de kostnader som detta 
medför. Det går bra att kontakta 
Huddinge Ventilation på tfn nr 770 
3667 eller mobil 070-493 0087 om 
några problem uppstår. 
 
 

Okulärbesiktning av 
avloppsbrunnar 
 
Har genomförts på Taggen och 
Flugen och allt visade sig vara utan 
anmärkning.  Besiktning på Bläcken 
görs senare i höst. 
 
 
Växtligheten framför garagen 

 
 
Vi tog upp problemet innan 
sommaren och tyvärr har det inte 
blivit så mycket bättre. Vi vill därför 
återigen be er som inte använder era 
garage att försöka rensa bort ogräset. 
Asfalten förstörs och det kostar en 
hel del att reparera skadorna. Så 
passa på att rensa medan solen 
fortfarande skiner!  
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Har genomförts på Taggen och Flugen och allt visade sig vara utan anmärkning.  Besiktning på Bläcken görs senare i höst.


Växtligheten framför garagen




Vi tog upp problemet innan sommaren och tyvärr har det inte blivit så mycket bättre. Vi vill därför återigen be er som inte använder era garage att försöka rensa bort ogräset. Asfalten förstörs och det kostar en hel del att reparera skadorna. Så passa på att rensa medan solen fortfarande skiner! 


Miljöstationen


Det har varit ganska skräpigt vid miljöstationen till och från och mycket har hamnat där som inte är återvinningsbart. Flemingsbergs sopstation ligger inte långt bort och de har öppet även i helgerna (öppettider och telefonnummer finns i Sörsams katalog)


Våra träd




Oxlarna som kantar våra hus växer sig ibland onödigt stora och det är svårt att komma förbi på trottoaren pga. grenar som hänger ner. Ta en titt på dina träd och om det behövs ta fram grensaxen och minska ner på växtligheten. Du kan åka med avfallet till återvinningen i Flemingsberg, som ser till att det blir kompostjord av det. Den bästa tiden att beskära träden är nu, så passa på.


TV-nätet




Det har framförts synpunkter på kvalitén på vissa av TV-kanalerna till styrelsen. Om du också har problem är du välkommen att kontakta Leif Hallberg som kommer att sammanställa synpunkterna. 


Leif nås på leif.hallberg@eurosurf.se


Kom ihåg 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
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