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Semestertider
Nu är det dags för de flesta av oss att ha 
semester igen. Underbart! Men som ni 
vet så är det även underbara tider för 
inbrottstjuvarna. Vi kan naturligtvis 
hjälpas åt för att minimera risken för att 
inbrott ska ske: Tömma brevlådan åt 
varandra, klippa gräs, ställa ut 
soptunnan och parkera bilen på 
grannens uppfart så inte huset ger ett 
semestertomt intryck. Lämna ditt 
mobilnummer till hemmavarande 
granne om något skulle hända.

Vad du själv kan göra är att 
ställa om post och
morgontidning, låta en 
timer tända och släcka 
lampor och låna ut 
torkvindan till en granne.

Viktigt är förstås även att hålla ögon och
öron öppna och vara uppmärksam mot 
avvikande händelser och området.

Garagen
Var alltid noga med att låsa din 
garageport även när du själv inte har din 
bil där. Om en dörr är öppen betyder det 
att hela garagelängan är öppen! Vi vet 
att vi tjatar och tjatar om detta, men vi 
kan bara konstatera att det verkar vara 
nödvändigt.

3G-masten
Som ni alla sett så är masten nu på plats. 
Vi och flera andra har överklagat 
beslutet men det kan ta lång tid innan 
utredningen blir klar.

Kärl för brännbart
Som aviserades i förra infobladet 
kommer SRV att ta bort kärlet för icke 
brännbart vid vår miljöstation. Vi har 
blivit tillfrågade om att bygga egna 
gemensamma kärl på en eller flera 
ställen i vårt område, men styrelsen har 
sagt nej till detta.

SRV kommer att informera om hur 
hanteringen av icke brännbart avfall ska 
ske framgent. Övriga sopor ska vi 
hantera som tidigare.

Värmepumpar
Det har kommit in ca 40 intresse-
anmälningar för installation av 
värmepump. Styrelsen kommer nu att 
kontakta leverantören och informera om 
antalet så de vet vad de ska räkna på. 
Därefter kommer leverantören att 
kontakta samtliga som anmält intresse
och komma med erbjudande.

Brandfara
Apropå den stora branden i gamla 
Sörskogen vill vi påminna alla om att 
vara otroligt försiktiga vid hantering av
till exempel grillen och tillhörande kol. 
Kol och briketter kan pyra länge efter 
det att det syns på utsidan. Har du inget 

lock till grillen och är osäker på 
om det är ordentligt släckt – Häll 

på vatten!



ComHem – Vad händer?
ComHem har varit här och besiktigat 
centralen i byan samt de teleskåp som 
finns i området. Resultatet har vi inte 
fått än, men om inget förutsett inträffar 
så kommer installationen i samtliga 
fastigheter att påbörjas efter sommaren 
när flertalet av oss har kommit hem från 
semestrarna.

Uppföljning livsfarliga lekar –
del 1

Kommunen var snabba med att ordna 
en provisorisk lagning av staketet vid 
pulkabacken. Vi ser gärna att föräldrar 
pratar med sina barn om riskerna med 
dessa lekar så får vi hoppas att 
cykelhoppningen över Tryffelvägen inte 
att återupptas denna sommar.

Livsfarliga lekar – del 2
Men styrelsen har fått tips om fler 
livsfarliga lekar som förekommer i 
området. Ungdomar tar sig upp på lilla 
Taggens garage (mitt emot 
busshållplatsen) och använder detta 
som avsats för att med cykel fortsätta
nedför grässlänten. Detta är som de 
flesta förstår inte bara farligt för de 
våghalsar som praktiserar detta, utan 
det kan även medföra skador på 
garagetaken. 

Leksaker på allmänningarna
Vi eftersträvar ett levande 
område med glada, lekande 
barn och uppmuntrar till 

att alla utnyttjar de stora, fina 
grönområdena vi har runtom i 
Sörskogen. Allmänna utrymmen är 
avsedda för och passar utmärkt för lek! 

Vi är dock tacksamma för hjälp med att 
plocka undan leksaker och andra 
föremål från de allmänna gräsmattorna 
till den egna tomten vid dagens slut, så 
gräsklipparen kan komma fram.
 

Förbättringsförslag sökes
Styrelsen vill gärna ha 

förslag till förbättringar i 
området. Just nu är vi 
särskilt intresserade av 

vad våra barn och 
ungdomar har för idéer och 

tankar, men självklart är vi även 
tacksamma för andra förslag. Ni vuxna 
kan väl prata med era barn/ungdomar 
och sedan maila till 
styrelsen@sorsam.se. Naturligtvis kan vi 
inte lova att tillgodose alla önskemål 
men vi behöver höra era åsikter för att 
kunna utveckla vårt närområde.

Ska du sälja?
Det har varit en del trassel med vem som 
ska betala samfällighetsavgiften vid 
ägarbyte. Detta gäller: 
Samfällighetsavgiften är helt och hållet 
en affär mellan köpare och säljare. 
Därmed ska alltså köpare och säljare 
själva göra upp hur avgiften ska delas 
mellan parterna. 

Det är alltså viktigt att ni gör 
klart fördelningen redan vid 
avtalsskrivandet!

Trädfällning
Enligt uppdrag på årsmötet har 
styrelsen tagit fram en policy för hur 
trädfällning ska ske. Denna bifogas.

Styrelsen önskar alla medlemmar en 
Trevlig Sommar!


