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Hösten närmar sig 
Och med den börjar nästa termin med 
styrelsearbetet. Vi har haft första mötet då 
mesta tiden gick till att rapportera och 
informera varandra om sommarens 
händelser. Värt att nämna är att det nu finns 
en lampa uppsatt på byans fasad som 
belyser basketplanen.  
På kommande möten kommer vi bland 
mycket annat att diskutera och ta fram 
förslag på hur vi kan förbättra miljöerna i 
lekparkerna. 
 
 
Apropå lekparkerna vill vi påminna om att 
det är helt OK för alla medlemmar att 
tömma de papperskorgar som finns där, då 
vi valt att inte betala dyra pengar för den 
tjänsten. 
 
 

Felanmälan Kabel-TV 
Om du har trassel med kabel-TVnätet ska du 
felanmäla detta till ComHems kundtjänst på 
telefon 0771-550000. 
 
 

Är du nyinflyttad? 
Välkommen! Styrelsen är mycket intresserad 
av att få in din flyttanmälan om du inte 
redan lämnat in den. 
 
 

Träd 
Styrelsen har fått in flera synpunkter på att 
det är dålig belysning på många håll i 
området. Oftast beror det på att närliggande 
träd har vuxit sig alltför stora och skymmer 
befintlig belysning. Vänligen se över hur den 
rönn eller oxel som tillhör din fastighet ser 
ut så den inte skymmer gatubelysningen och 
vid behov ta bort delar av grenverket! 
Behöver du en stege? Kontakta Fredrik 
Jandér på Flug 49 eller Pierre Svanberg på 
Tagg 79  för lån. 

 
Byan 

Uthyrningen av byan har glädjande nog ökat 
den senaste tiden. Kan det bero på den 
upprustning som har skett under året? Vi ser 
gärna att byan utnyttjas ännu mer, så 
fundera på om du vill använda byan till 
yogakurser, fiskeklubb eller kanske ordna en 
kurs i blombindning? Hör av er till 
byanvärden för bokning eller om du vill se 
hur fint det är! 

 
Garageportar 

På många håll är det verkligen dags att rensa 
ogräs framför garageporten. Passa samtidigt 
på att se efter om porten är angripen av 
alger och ta bort vid behov. 
 
 

Bilar 
För en tid sedan ändrades reglerna för hur 
fort man får köra i Sörskogen. Numera är 
det max 30 km/tim som gäller på Bläck, 
Flug och Tagg. Låt oss respektera denna 
hastighetsbegränsning, särskilt med tanke 
på alla barn som bor i vårt område. 
 
 

Hemsidan 
På www.sorsam.se finns information som 
rör Sörskogens samfällighetsförening. I 
detta och i kommande infoblad kommer du 
att kunna läsa intervjuer som valbered-
ningen genomfört med oss styrelsemedlem-
mar om hur det är att vara med i styrelsen. 
Dessa kommer även att publiceras på 
hemsidan. Är du intresserad av att vara med 
i styrelsen? Du hittar kontaktuppgifter till 
valberedningen som finns på hemsidan. 
 
 

 


