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Brandrisk
Inte helt oväntat kanske, men: Tips för att 
minska risken för bränder.

ü Iaktta stor försiktighet vid grillning. Kol 
och briketter ”glöder” inuti mycket 
längre än man kanske tror.

ü Stearinljus och lyktor är mysigt, men 
släck när nu lämnar dem.

ü Torktumlare och även tvättmaskiner 
orsaker en hel del bränder. Använd 
dessa på dagtid och när du är hemma.

ü TV-apparater bör inte stå på standby-
läge. Kan vara knepigt med de nya platta 
TV-apparaterna, men läs i 
bruksanvisningen om möjlighet finns.

ü Och naturligtvis: Kom ihåg att stänga av 
kaffebryggare, spis och strykjärn.

Grannsamverkan
Bästa skyddet mot inbrott är att utnyttja 
sina grannar. När du är bortrest längre tid, 
be din granne tömma brevlådan, klippa 
gräset, hänga tvätt på din torkvinda, ställa ut 
soptunnan och/eller låna ut din 
parkeringsplats så inte huset ger ett 
semestertomt intryck. Lämna ditt 
mobilnummer till hemmavarande granne 
om något skulle hända.

Timer till lampor, ställa om posten och göra 
uppehåll i morgontidningsprenumerationen 
är också bra åtgärder att vidta.

Sista pekpinnen…
Se över dina buskar, träd och häckar som 
hänger ut över trottoaren och klipp dessa vid 
behov. På en del ställen går det inte att 

passera utan att ducka för grenar eller att 
man måste ta ett kliv ut i vägbanan.

Heja oss!!
Stort tack till alla som deltog på 
städdagarna! Bra uppslutning. Underbart 
väder. Strålande resultat. Vad kan man mer 
önska sig?!

Ett extra tack till de som ordnade allt kring 
Valborg. Allt fungerade perfekt. Ja, kanske
inte vädret då, men allt annat! 

Det är kul att arbeta i en styrelse med 
engagerade medlemmar! Heja, heja!

Telefonkatalogen
Sörskogens ”interna” telefonkatalog är 
under tryckning och kommer att delas ut till 
samtliga medlemmar inom kort. Håll utkik i 
brevlådan!

Öppet hus
Vi kallade till öppet hus för de lite större 
barnen i området, för att ta reda på vad de 
saknar i området och om vi i samfälligheten 
kan göra något åt det. Det var 14 barn som 
kom och de var fulla av idéer, allt från 
skateboardramper och klätterväggar till 
knävecksstänger och nät till fotbollsmålen 
stod på önskelistan. Vi kommer att gå 
igenom alla förslag till hösten och reda ut 
vad som kan bli verklighet. Ett annat 
önskemål var att göra fotbollsgrusplanen 
slätare, vilket ser ut att kunna genomföras 
inom snar framtid.

Stort tack till alla barn och ungdomar!



Vattenutkastare
En del fastigheter har kvar vattenutkastaren 
på baksidan i original vilket innebär att den 
har 35 år på nacken vid det här laget. Några 
fastighetsägare har haft problem med 
läckage, så det kan vara läge att göra en 
kontroll.

Takbesiktning
Hagmans Tak gör årligen besiktningar av 
taken. I år är detta planerat till juli månad. 
Kan vara bra att veta när det börjar smyga 
runt ”skumma gubbar” på taken.

Till sist vill vi i styrelsen önska alla boende i Sörskogen 
en riktigt trevlig sommar!
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