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Vill du ha det här nyhetsbrevet via mail? Anmäl din mailadress till styrelsen@sorsam.se 
 

Skräpigt vid miljöstationen? Tveka inte att kontakta FTI på telefonnummer 0200-88 03 11 

 

Semestertider 

Observera den ökade inbrottsrisken under 

sommarmånaderna när många är bortresta. 

Håll gärna ett öga på gatan om du vet att 

många är bortresta och tveka inte att stanna 

och byta ett par ord med någon på gatan du 

inte känner igen från området. Ska du åka 

bort, be gärna någon att ta in posten och 

erbjud grannarna att parkera på din uppfart så 

att huset inte ser uppenbart tomt ut. 

Många lämnar också fönster och 

balkongdörrar öppna under dagtid pga. 

Värmen när de inte är hemma. Tillfället gör 

tjuven.  

 

Inlämning elförbrukning garagen 

Nästan alla hushåll lämnade in anmälan om 

elförbrukning i tid. Ett tiotal hushåll uteblev 

med sin anmälan och kommer att åläggas en 

schablonavgift på 500 kronor. 

 

Olovliga byggnationer och markskötsel 

Styrelsen bedriver just nu en dialog med vissa 

som har överskridit den tillåtna gränsen för 

byggnation utanför tomtgränsen. När den 

frågan är löst kommer styrelsen att se över 

växtligheten i området.  

Vi har också mottagit ett flertal anmälningar 

på att markskötseln inte har utförts av vår 

entreprenör enligt överenskommelse. 

Styrelsen har bjudit in entreprenören för en 

dialog gällande de saker som inte skötts 

ordentligt. Har du synpunkter gällande 

växtlighet och markskötsel, kontakta 

styrelsen@sorsam.se. 

Lås fast cyklar, mopeder etc. 

Ett par grannar har fått påhälsning av cykel- 

och mopedtjuvar. Lås fast era saker ordentligt 

för att slippa bli av med saker i onödan. 

 

Eldningsförbud 

Vid torrt väder eller om det av andra skäl är 

stor brandrisk kan länsstyrelsen eller 

kommunens räddningstjänst (brandkåren) 

utfärda eldningsförbud. Håll dig uppdaterad 

på kommunens hemsida vad som gäller.  

www.huddinge.se 

 

Anmäl din e-postadress till styrelsen 

Under juni-augusti delas inte Hemma i 

Sörskogen ut i brevlådan för att inte tala om 

för eventuella nyfikna personer att ingen är 

hemma. Är din e-postadress aktuell?  

Anmäl eller uppdatera din   

e-postadress till styrelsen@sorsam.se. 

 

Styrelsen under sommaren 

Styrelsen sammanträder inte under 

sommaren. Vill man nå styrelsen i något 

ärende gör man det på styrelsen@sorsam.se. 

Ha en trevlig sommar! 

 

Hälsningar styrelsen 
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