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Snart är det sommar igen och det här är det sista 
Hemma i Sörskogen för våren. 
Vårterminen i skolorna är slut, en termin då 
många av Sörskogens barn cyklat till framför allt 
nya Balingsnässkolan. 
Alla använder tyvärr inte de asfalterade gång- 
och cykelbanorna. Många av barnen cyklar 
istället på Tryffelvägen med alla faror det 
innebär att möta bilister, bussförare och 
lastbilschaufförer som inte alltid håller 
hastighetsgränsen.. 
 

 
 
Som förälder bör du agera som ett föredöme. 
Använd därför cykelbanan när du själv cyklar 
och visa att det är den väg man väljer som 
gångtrafikant eller cyklist – innan det händer en 
olycka... 
 

Mer om trafik 
Problemet med boende som ockuperar 
gästparkeringen är numera oftast ett minne 
blott. Detta har dessvärre medfört att många av 
dem som tidigare stod på gästparkeringen idag 
använder gatorna som parkeringsplats. Märkligt 
nog även gästande bilar. Gästande bilar får och 
ska stå på gästparkeringen om någon missat det. 
Däremot är det fortfarande förbjudet att parkera 
på gatan och vändplaner. Vilket en och annan 
bilist fått erfara, sedan kommunen intensifierat 
trafikövervakningen, med p-böter som följd. 
 
 

 
 

 
Ännu mer trafik 

En del medlemmar har uttryckt sin besvikelse 
över att blomlådorna inte har medfört någon 
påtaglig säkning av hastigheten. Alla kanske inte 
känner till att styrelsen i många år försökt att få 
kommunen att ordna riktiga trafikhinder, men 
tyvärr ligger Sörskogen långt ner på 
prioriteringslistan. Vi fortsätter dock träget vårt 
arbete och hyser en välgrundad förhoppning om 
att kommunen snart kommer till skott. Under 
tiden får man se blomlådorna som en 
påminnelse om att ta det lugnt. Blomprakten får 
man köpet. 
 

Städdagarna 

 
 
Städdagarna lockade som vanligt många och 
åtminstone lördagen bjöd dessutom på soligt och 
fint väder. Vi ber att få tacka alla som ställde upp 
och önskar ännu fler välkomna nästa vår! Fler 
bilder från städdagarna och Valborg finns på 
hemsidan. 
 

Aktuellt: Rensa vid elskåpen 

 
Så här illa ser det ut vid elskåpen på vissa hus. 
Växtlighet som växer på och in i skåpen. Risken 
för överslag och brand är överhängande när det 
ser ut så här. Alla som har elskåp på sin fasad 
ombedes att omgående rensa bort all växtlighet 
på och omkring elskåpet! 



 
 
 

Skydd av taken 
Det har gått ett par år sedan hustaken lades om 
och efter det har problemen med läckage nästan 
helt försvunnit. Nu håller en takomläggning inte 
livet ut, så om något decennium blir det dags 
igen. 
Fram till dess kommer vi att låta inspektera 
taken med jämna mellanrum och se till att risken 
för läckage hålls nere. 
 

 
 

Ett led i det arbetet är att inte göra några ingrepp 
på taket. Det är alltså inte tillåtet att installera 
en skorsten som kräver en genomföring genom 
taket. 

 
Risken för läckage ökar väsentligt och dessutom 
försvårar och fördyrar det framtida takarbeten. 
Det är heller inte tillåtet att göra andra slags 
installationer som påverkar taket, som att 
montera parabol- eller andra antenner. 
 

Håll tjuven borta 
 

 
 

När vi andra tar semester jobbar 
inbrottstjuvarna övertid. Vi kan förstås hjälpas åt 
för att minimera risken för inbrott. Tömma 
brevlådan åt varandra, klippa gräs och ställa  

 
 
 
bilen på grannens uppfart så inte huset ger ett 
semestertomt intryck. Lämna ditt mobilnummer 
till hemmavarande granne – om det mot 
förmodan skulle hända något. 
Vad man själv kan göra är att ställa om post och 
morgontidning, låta en timer tända och släcka 
några lampor inomhus, eventuellt låta ett par 
handdukar hänga på tvättvindan. 
Viktigast är förstås att hålla ögon och öron 
öppna. 
 

 
 
 

Styrelsen önskar 
alla medlemmar en 
Trevlig  Sommar! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


