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Vintern kom snabbt… 
i år, redan i mitten av november! Som vanligt 
orsakade den första snön kaos och det gjorde 
inte saken bättre att vissa medlemmar parkerade 
sina bilar på bussens vändplan. Vilket medförde 
att bussarna tvingades stanna på Storängsleden 
och medlemmarnas grannar fick gå hem genom 
snömodden! 
 

 
 
Snöröjningen på gator, trottoarer och cykelbanor 
är kommunens ansvar. Inom tolv timmar ska det 
vara snöröjt på gatorna. Vid problem, kontakta 
kommunen på tel: 535 365 50. Den som av 
hälso- eller åldersskäl inte klarar av att skotta sin 
uppfart, kan kontakta biståndshandläggaren på 
kommunen för hjälp. 
Övriga områden, t ex garage och gästparkeringar 
plogas och sandas av vår entreprenör 
Riksbyggen. Har du synpunkter på hur arbetet 
sköts, kontakta Olle Larsson i styrelsen.  

Inte ett enda läckage… 

har rapporterats sedan den senast tätningen – 
trots en hel del regn under sommar och höst. 
MEN – under arbetets gång noterade de som 
jobbade med taken att många takfläktar inte var 
igång! Takfläkten ventilerar taket och den ska 
ALLTID vara på. Dygnet runt, året om. 
Det räcker med att ha den på lägsta nivå – utom 
då duschen används och cirka en timme efteråt 
då den ska stå på max. Är fläkten inte igång är 
risken stor för fuktskador i huset. SÖRSAM 
ansvarar inte för sådana fuktskador som orsakats 
av bristande användning av takfläkt. Kostnaden 
för renovering av eventuella fuktskador får 
ägaren svara för. 
Så – dra igång fläkten! 
 

Står ditt garage tomt? 
Hyr ut det till någon som behöver en plats att 
ställa extrabilen på! 
 

 
 
300 kronor kan du ta ut för din garageplats. Sätt 
upp lappar på anslagstavlorna så kommer ditt 
tomma garage snart att vara uthyrt. 



Den som har vägarna förbi… 
Byan och dagis har säkert lagt märke till fula 
spår efter biltransporter till och från dagis. Efter 
påstötning från styrelsen satte 
Tomtbergafastigheter, som förvaltar 
dagisfastigheten, upp skyltar som klart visade att 
transporter till dagis skulle gå via Flug. 
Det är när lastbilarna försöker svänga upp från 
gång- och cykelvägen från Bläck som de sneddar 
över gräsmattan. 
Dessvärre räckte inte informationen på skyltarna 
och efter en tid lät Tomtbergafastigheter 
asfaltera en bit av gräsmattan och anordna en 
vändplats utanför dagis. 
Detta – plus att de kommer att förse 
dagispersonalen med skriftig information som de 
kan sticka i handen på chaufförerna, ska 
förhoppningsvis göra att problemet löses. 
 

Apropå Byan… 
 
så har du väl inte glömt bort bokningsnumret? 
073 – 569 72 63 ringer du när du vill slippa 
att trängas hemma på festen. En ny diskmaskin 
är förresten installerad. 
 
 

Tro det eller ej… 
 

Men det börjar snart åter bli dags att byta ut 
någon eller några medlemmar i styrelsen. Ett 
gyllene tillfälle för dig som tycker att jobbet 
borde kunna göras bättre. 
 

 
 

Vi strävar efter en jämn fördelning av 
styrelsemedlemmar från alla våra tre gator och 
ser gärna att fler kvinnor deltar i styrelsearbetet.  
Styrelsen har hand om medlemmarnas 
gemensamma egendom: lekplatser, garage, 
hustak, bollplan, Byalagsstugan och 
gemensamma, för dagen snötäckta, 
grönområden. 
Vill du vara med att förbättra din och andra 
Sörskogenbors framtid i området, hör av dig via 
mail till SÖRSAM eller till valfri styrelsemedlem. 
Styrelsen väljs som bekant på årsmötet som 
nästa gång äger rum den 8 mars 2005.  
En av våra nya styrelsemedlemmar kommer att 
fungera som SÖRSAMS sekreterare.  
 
 
 

I  sekreterarens intressanta uppgifter ingår till 
exempel att författa ”Hemma i Sörskogen” och 
inte minst – leta reda på sådana här skojiga 
illustrationer: 
 

 
 

Tur i oturen… 
 

hade vi när blixten slog ner i somras. Skadorna 
blev mycket omfattande och hittills har vi lagt ut 
över 150 000 kr för reparationer av 
kabeltevenätet. MEN – vårt försäkringsbolag IF, 
har ersatt hela kostnaden, förutom den 
obligatoriska självrisken på 3 900 kr! 
 

Många kanske undrar… 
vad som hände med motionen angående enkelt 
planförfarande vid balkongbygge. Ärendet ligger 
hos kommunen som med största sannolikhet 
kommer att tillstyrka det inom kort. När beslutet 
väl är fattat kommer det att räcka med en 
bygganmälan för att få sätta igång att bygga. Mer 
info om detta kommer när ärendet är avgjort. 
 

Även om blomlådorna… 
 
är borttagna för säsongen är det fortfarande 
högst 30 km i timmen på våra gator som gäller. 
Nu när det är halt är förstås 30 en alldeles för 
hög fart. 
 
 
 

 
Hinner du stanna? 

 
(synpunkter på Hemma i Sörskogen? Kontakta Eva 

Åström, Flug 18) 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
  


