
 
 
 
 

 
 
 

Utökad byggnadsförsäkring 
Om taket läcker kommer det att lagas, 
men vattenskadad inredning ersätts inte 
genom vårt avtal med entreprenören. Då 
kan en utökad byggnadsförsäkring 
behövas för de oförutsedda kostnaderna. 
 
Att vatten kommer in kan också bero på 
annat än själva taket.  
 
Styrelsen undersöker om vi kan få ett 
erbjudande om kollektivt skydd eller om 
var och en rekommenderas att teckna en 
utökad byggnadsförsäkring i det egna 
försäkringsbolaget.  
 

Bilkörning på cykelvägar 
Nu har det hänt flera gånger att någon 
eller några kör bil i hög hastighet längs 
våra gång- och cykelvägar.  
 
Iakttagelserna är visserligen anmälda till 
polisen, men än så länge utan 
registernummer på bilen/bilarna eller 
signalement på förare. Hittills har det 
skrämt upp vuxna som hunnit hoppa 
undan, men vi vill varna för att 
gångvägarna inte längre är så trygga som 
vi vill tro.  
 
Vid larm ring 112, hinner bilen ur sikte 
ring 11414 och meddela vad du sett. 
 

Tryggare arbetsmiljö för takarbetare 
Samtliga 34 huskroppar har nu försetts 
med handledare för att underlätta för den 
som har arbete att utföra på tak. 

Aktuellt från bredbandsgruppen 
Sörskogens bredbandsgrupp är bildad 
och Michael Nyberg, F41, Ove 
Pettersson T25 och Johan Bennerheim 
T22 har haft ett startmöte med 
Bredbandsbolagets underentreprenör 
Optigo. 
 
Arbetet inleds under september månad.  
 
Se bifogat meddelande från Bredbands-
gruppen.  
 

Följ hemsidan sorsam.se 
Bredbandsgruppen har en extra flik 
Bredband på hemsidan för att ge 
löpande information om projektet.  
 
Möjlighet finns även för dig att lägga ut 
en annons på hemsidan, utnyttja den om 
du t ex behöver en extra garageplats. 
 

Transporter till baksidan Flug 
Styrelsen har beslutat att det behövs ett  
hinder mot transporterna till baksidan på 
Flug.  
 
Enligt beslutet ska två stolpar resas 
mellan F37 och lekplatsen, förses med 
kedja och kodlås och så är det tänkt att 
styrelsen ska få kontroll över alla som 
anhåller om tillåtelse att passera hindret. 
Auli Sarlin reserverade sig mot beslutet.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Demokratidagar i Huddinge 

Det blir en spännande mix av 
utställningar, föreläsningar, workshops 
och debatter under veckan 14–18 
oktober.  
 
Då ska vi få träffa politiker i Balingsnäs-
skolan och diskutera lokala frågor som   
t ex  
- varför Sörskogens barn inte får gå i 

Balingsnässkolan,  
- när får vi trottoar till Bläckens 

hållplats,  
- P-platser till idrottsplanen utan att ta 

tennisplanen i anspråk,  
- väghållning,  
- snöröjning,  
- telemast och  
- medborgarförslag från Sörskogen.  
Närmare tidpunkt för politikerträffen 
meddelas i lokalpressen. 
 

Ny telemast 
Det kom till styrelsens kännedom att 
kommunen hade fått in en ansökan om 
bygglov för en ny telemast.  
Från Sörsam har vi redan sänt en 
skrivelse till kommunen om att vi inte 
vill ha fler master än den som redan har 
rests vid pumphuset trots våra protester.  
De boende kan också sända in sina 
protester med var sitt brev till 
kommunen. 
 
 

 
SRV återvinning AB 

Återvinningscentralen i Flemingberg 
stänger nu en halv timme tidigare på 
lördag och söndag. Nya öppettider:  
Måndag: stängt 
tisdag - torsdag: 15.00 - 20.00 
fredag: 13.00 - 18.00 
lördag - söndag: 09.00 - 15.00. 
Nyinflyttade får ett passerkort genom att 
ringa SRV 0200-264600. Extra kort 
debiteras med 100:-. 
 

Lite om medlemsavgifterna igen 
Såsom de allra flesta sörskogsbor nu har 
noterat kommer fakturan på medlems-
avgiften direkt i postlådan utan att vara 
adresserad på en eller annan ägare.  
Det är fastigheten som debiteras för 
andel i samfällighetens kostnader på de 
utsatta betalningsdagarna.  
Medlemsavgifterna går före huslånet.  
Har ni tappat bort fakturan begär ni ny 
faktura i stället för att skicka pengar till 
fel konto.  
 

Ansa träd 
Mörka kvällar blir lite ljusare om ni ser 
till att oxlarna inte skymmer ljuset från 
gatubelysningen.  
När det blir paraplydags vill vi också 
kunna gå på trottoarerna utan lågt 
hängande grenar. 
  
Sörskogen, den 15 september 2013 
 

 
Vänliga hälsningar från Styrelsen   

 




