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Nu är äntligen våren här på allvar.  
Trädgårdsmöblerna tas ut, grillen 
laddas, tvättvindan torkas av och 
trädgården krattas vårfin. 
 
Många har lagt ris på den blivande 
valborgsmässoelden, väldigt många 
faktiskt. Brasan har nu blivit så stor att 
det är stopp för att lägga på mer. Blir 
den större får vi inte tända den enligt 
Brandskyddet. 
 
Några har också lagt annat på brasan, 
impregnerade bräder till exempel. Att 
elda upp dem innebär att farliga gifter 
sprids över vårt område. Det är 
dessutom olagligt att bränna upp 
impregnerat trä. Sådant måste 
ovillkorligen köras iväg till 
Miljöstationen i Flemingsberg.   
 
Där har de mycket generösa öppettider, 
varje dag utom måndagar. De lånar 
också ut släpvagnar gratis. Öppettiderna 
står i telefonkatalogen, liksom numret 
dit. 
 

Byalagsstugan 

 
 

Det är som vanligt många som vill hyra 
Byalagsstugan så här på vårkanten. 
Examen, födelsedagar, konfirmation och 
vanliga fester ökar efterfrågan. 
Den gäller att vara ute i god tid för att få 
hyra en speciell dag, det gäller framför 
allt helger. 
Information om vem man ringer för att 
få hyra finns i Sörskogens telefonkatalog 
och på hemsidan. 
Alla har inte noterat det utan ringer till 
styrelsemedlemmar för att boka Byan. 
De tar INTE emot några bokningar. 
 

 
 

En kort information om hur det går till: 
 
Medlemmar kan boka Byan på telefon  
073 – 569 72 63 på torsdagar kl 19 – 
20. 
Övriga tider kan du läsa in ditt namn 
och telefonnummer så ringer 
byanvärden upp. Regler och pris för 
uthyrning får du av byanvärdarna. 
 



Inbrottsvarning! 
 

  
 
I skrivande stund har Sörskogen inte 
drabbats, men polisen har gått ut med 
varningar om en pågående inbrottsvåg 
just nu i de södra förorterna, bland 
annat i Huddinge. 
Ett par inbrott i garage och bilar har 
dock drabbat oss och därför är det extra 
noga att kontrollera att porten stängs 
ordentligt varje gång. 
Några medlemmar har hört av sig och 
berättat att deras garagelås krånglar. 
Under städdagen kommer medlemmar 
som så önskar få tillgång till en speciell 
låsolja till de delar av garageporten som 
ska smörjas. 
Om portarna trots det fortsätter att 
krångla, kontakta då Christian Haupt B 
21, tel 774 82 41. 
För övrigt gäller det att ha ögon och 
öron öppna.  
Ser ni skumma bilar och personer som 
inte verkar vara här i ärliga avsikter, 
ring polisen på tel 401 70 00 (radion 
Södertörn) eller 774 59 47. 
 

Unga mopedister 
 

Parkvägarna i och omkring Sörskogen är 
enbart avsedda för gång- och cykeltrafik. 
Det är alltså inte tillåtet att åka där med 
moped. 
Det verkar inte som om alla unga 
mopedister har uppmärksammat 
skyltarna som visar att mopedtrafik inte 
är tillåten där. 
Ibland ser man ungdomar som inte ens 
håller sig på parkvägarna och utan kör 
moped på lekplatserna och i 
naturreservatet/skogen som gränsar till 
Sörskogen. 
Självklart är inte heller det tillåtet. 
Det vore bra att ni talar med era barn 

som har moped och talar om var de får  
köra. Och inte minst påpeka vad som 
kan hända om de råkar köra på ett barn.  
 

 
 
Så får vi hoppas att vädergudarna är 
med oss på vårstädning och valborg. 
Gärna lite regn efter vårstädningen så 
det inte blir eldningsförbud lagom till 
valborg. 
 

 
 

Och kör försiktigt – snart börjar 
paddsäsongen på gatorna… 
 
 
 

Med önskan om en trevlig vår 
 

Styrelsen för 
 
 
 

 
 
 


