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Hösten har kommit till Sörskogen

och sommaren är snart ett minne blott!
Vi vill därför först o främst återknyta till 
förra Infobladet angående trädansning 
av kantträden utanför våra hus som 
måste ske ganska snart. Det var bara ett 
fåtal som tog oss på orden och hörde av 
sig om att gå samman. Därför vill vi 
poängtera att en ansning måste göras, 
vare sig man gör det själv eller inte. 
Grenar som hänger ner så att man slår i 
dem måste klippas av. Vi gör nu ett nytt 
försök med att få fler att höra av sig så 
att vi kan gå samman. Lägg en intresse-
anmälan i brevlådan på Taggen 71 så 
snart som möjligt.

Byan

Byan har varit stängd under ett par 
veckor för upprustning och ommålning 
invändigt. Vi kommer att lägga ut bilder
på den ”nya” Byan på hemsidan, så glöm 
inte att gå in och kika på www.sorsam.se

Bokning sker via värdarna Paul och Alfia 
mellan kl. 10.00—20.00 vardagar, 
tfn 08-779 37 57

Kabel-TV’

Med anledning av den dåliga signal som
vi hade på Taggen i förra månaden 
under några dagar, vill vi informera om
följande: 

Kabel TV-nätet i Sörskogen ägs av 
Sörskogens samfällighet. ComHem är 
leverantör av tv-signalen fram till vårt 
eget Kabel TV-nät.

Om du får problem med TV-signalen,
kontrollera då först med en granne i 
samma huskropp om denne har samma 
problem för att utesluta att felet är lokalt 
i den egna fastigheten. Har grannen  
samma problem så skall ansvarig för 
Kabel TV-nätet i Sörsams styrelse 
kontaktas, namn och nummer finns i 
Sörskogens telefonkatalog. Samfällig-
heten har i nuläget inget serviceavtal 
tecknat med någon kabel-TV-reparatör, 
enligt beslut ifrån årsmötet 2001. Detta  
innebär att det inte går att garantera 
några inställelse- eller åtgärdstider. 

För information om vilka kanaler som 
finns tillgängliga hänvisar vi till Com-
Hems hemsida www. comhem.se. Ställ 
dig på Fastighetsägare och klicka på 
VILLOR och sedan på Kanalplaner. Om 
du har några frågor eller funderingar 
gällande kabel-TV’n i Sörskogen, tveka 
inte att kontakta Kabel-TV ansvarig i 
styrelsen. 



Vill du göra en insats för området?

Har du tid över och skulle vilja bidra till 
att öka trivseln i området? 

Hör då av dig till någon av oss i 
styrelsen!

Dags att välja nya 
styrelsemedlemmar

Året är snart slut och några nya 
medlemmar skall väljas till styrelsen. 
Valberedningen har påbörjat sitt 
arbete och kommer kanske och 
knackar på hos just dig. 

Känner du att du vill sätta dig mer in 
i styrelsens arbete, så tveka inte att 
anmäla intresse! 

Med vänliga hälsningar från Sörsams styrelse


