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Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften för fjärde kvartalet 2000:- 
betalas till Sörsams PlusGirokonto 843256-9 
allra helst senast den 28. december 2012 så 
att vi får med alla utan undantag till 
bokslutet.  
 
Börja märkningen av din betalning med din 
förkortade adress, t ex B123 (B för gata och 
123 för husnummer). 
 

Årsstämma 2013 
Boka tisdagkvällen den 12 mars 2013 kl 
19.30  för årsstämman i Folkets Hus i 
Huddinge centrum. Kallelse kommer när 
tiden närmar sig. 
 
Valberedningen söker medlemmar som är 
intresserade av att delta i  Sörsams 
styrelsearbete och som vill vara med och 
påverka vår gemensamma verksamhet i 
Sörskogen.  
 
Har du tips eller frågor är du välkommen att 
kontakta valberedningen genom att ringa till 
Robert Ervenius, B111, tel. 08-774 30 37 
eller skicka mail till robert@ervenius.nu.   
Hela valberedningen hittar du på hemsidan. 
 
Motioner till stämman kan lämnas till 
styrelsen@sorsam.se senast den 31. januari 
2013 senast kl 17.00. 
 
 
 
 
 

Lilla fotbollsplan blir 
skridskobana 

Förut hade vi frivilliga sörskogsbor som såg 
till att lilla fotbollsplan blev skridskobana 
till vintern. Nu anlitar vi extern entreprenör 
för vattning och avtalet gäller arbete på 
bestämda tider, vilket inte är så lätt att 
pricka rätt i förväg.  
 
Planen är i alla fall att få is till jullovet.   
Avtalet gäller även att skotta bort snö före 
vattning. Däremellan hoppas vi att barn och 
föräldrar vill hjälpas åt att skotta, så att alla 
kan ha glädje av isen så länge det är 
tillräckligt kallt. 
 

Elavbrott 
Elavbrott orsakas oftast av att en säkring har 
gått. Säkringar finns på flera ställen: 

1. Bredvid dörren till lilla förrådet i källaren. 
Här finns alla säkringar för de olika 
elkretsarna i huset. 

2. Till höger om ytterdörren i det större 
skåpet finns elmätaren med husets tre 
huvudsäkringar, en för varje fas. Om lampor 
lyser svagt, inte alls på vissa ställen och 
normalt på andra och om spisen går på 
halvfart, beror det ofta på att en av dessa 
säkringar gått. Ett bra tips är att ha sådana 
säkringar liggande på elskåpet för att snabbt 
kunna rätta till sådana fel. 

3. På varje kort huslänga finns säkringsskåp 
på ena husgaveln. På de längre huslängorna 
finns det säkringsskåp på båda husgavlarna. 
Obehöriga äga icke tillträde. Kontakta 



styrelsen om det saknas extra (kraftiga) 
säkringar i skåpet. 

 

Var rädd om dig 
Polisen påminner om att det sker många 
stölder under jultid. Du kan minska risken 
att få påhälsning av tjuven genom att följa 
de råd som närpolisen ger på vår hemsida, 
sorsam.se under fliken Grannsamverkan. 
   
Södertörns brandförsvarsförbund bidrar med 
egen liten checklista, som återges här. 
 
Ett skydd är även goda grannar, som vet om 
du verkligen har tänkt flytta när dina saker 
lastas i väntande bil.  
 
Om du upptäcker brand eller pågående 
inbrott, ring 112.  

 
 

 

Städdagar 27-28  april 
2013 

Boka in redan nu  Sörsams städdagar så att 
du inte missar tillfället att träffa dina nya 
och gamla grannar. Vi brukar först kratta, 
måla eller fixa en detalj i vår gemensamma 
anläggning och sedan fika tillsammans.  

 
Automatisk garageöppnare 
Du som har installerat en automatisk 
garageöppnare måste själv stå för alla 
kostnader som uppkommer om automatiken 
behöver lagas eller justeras. 
 

Julgranar till majbrasan 
Det är bara julgranar som får läggas på 
brasans plats vid pumpstationen.  
 
Vi får inget eldningstillstånd för en soptipp, 
så blanda inte in gamla möbler eller annat 
skräp i högen där vi vill tända majbrasan. 
 
Innan brasan tänds måste vi komma ihåg att 
kolla att inga övervintrade igelkottar 
gömmer sig i högen.  
 

Nyårsafton 
Nyåret närmar sig och vi vill påminna om att 
hundar och andra djur lider av ljudet av 
smällare. Visa hänsyn, begränsa smällandet 
till tolvslaget och glöm inte att plocka upp 
raketresterna efter dig! 
 

God Jul och Gott Nytt År! 
Önskar Styrelsen  

 
 

 
   


