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Välkommen tillbaka! 
Önskar vi i styrelsen alla som har haft semester 
på annan ort eller hemma i Sörskogen. 
De som var borta hela sommaren missade 
områdets hittills värsta åskväder, som 
orsakade stora skador på både gemensam och 
enskild egendom. 
 

 
 

Imponerande men farligt 
 
Det som råkade illa ut av vår gemensamma 
egendom var kabelnätet, som var helt utslaget i 
ett dygn. Två tekniker från KBO ryckte ut, en 
av dem avbröt till och med sin semester för att 
vi snabbt skulle få hjälp. 
I nätet finns ett 50-tal förstärkare och 
teknikerna var tvungna att testa var och en av 
dem för att kunna se vilka som var sönder.  
Och det här är dessutom ett slags förstärkare 
som inte direkt är någon stapelvara på Clas 
Ohlson. Killarna ringde runt till företag i hela 
landet och bad dem skicka förstärkare och 
jobbade i princip dygnet runt. En stor éloge ska 
teknikerna ha av oss alla! 
Trots skadorna, fyra stora linjeförstärkare och 
14 mindre visade sig ha gått sönder, fick vi 
tillbaka tevebilden lagom för att se Sverige slås 
ut i fotbolls-EM. 
Hittills har skadan kostat SÖRSAM 150 000 
kronor och förhoppningsvis kommer 
försäkringen att täcka största delen. 
 

Medlemmar drabbade 
Många enskilda medlemmar drabbades också 
hårt. Teve, video, dvd, telefoner, datorer och 
modem slogs ut. Framför allt på Tagg, men 

även boende på Flug och Bläck fick egendom 
förstörd. 
Lite tröst i eländet var att de som hade nyare 
apparater fick ersättning av sina 
försäkringsbolag. 
 

QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

 
 

Ledsen teve efter åskväder 
 
Åsknedslaget kom oerhört plötsligt och 
dessutom mitt på dagen när de flesta jobbade. 
Men visst fick man en tankeställare och 
åtminstone en tid framöver kommer nog 
många att ta det säkra före det osäkra och dra 
ur elkontakter när det är risk för åskväder… 
 

Positiva nyheter 
Efter allt detta elände kan det vara dags för en 
positiv nyhet.  
Minns ni våra gamla tak? De som läckte in så 
fort det kom några stänk? Och som alla vet har 
det tidvis regnat mycket i sommar. 
Inte ett enda läckage har rapporterats! 
 
 

 
 

Här var det tätt! 
 
 



 
Och så lite elände igen… 

Växtligheten vid garageportarna har vi tjatat 
om tidigare. På grund av regnet har ogräset 
växt mer än någonsin. 
Vid vissa garageportar har mindre träd trängt 
fram genom asfalten. Det går faktiskt att ta 
bort det mesta med hjälp av en morakniv eller 
något liknande. Skulle det inte fungera kan  
 

 
 

Vackert ogräs: Taraxacum vulgare (maskros) 
 

man försöka med ogräsättika. Miljövänligt och 
effektivt. 
Och då slipper vi utgiften att laga och asfaltera 
om spruckna vägbanor, vilket är väldigt, 
väldigt dyrt. 
 

Uppsnyggade gästparkeringar 
Gästparkeringarna har inte bara fått nya 
markeringar utan också nya kantstenar. En 
snygg och välkomnande syn för våra bilburna 
gäster. 
 

Gränsöverskridande växtlighet 
Även på våra tomter har det växt mer än under 
de senaste torra somrarna. Visst är 
trädgårdens utseende var och ens privatsak  - 
så länge inte andra drabbas. 
SÖRSAM har fått in flera klagomål på att träd 
och buskar som står nära tomtgränsen på flera 
ställen blivit så stora att det inte går att gå förbi 
på trottoaren. 

 
 

Onödigt stort träd 
 
Grenar hänger långt ner och sticker ut så 
förbipasserande riskerar att skada ögonen.  

Ta en kritisk blick på växtligheten mot 
trottoaren. Vid minsta tveksamhet, ta fram 
sekatör och grensax och dra ner på 
frodigheten. 
Återvinningsstationen i Flemingsberg har 
öppet nästan jämt och ser till att ditt 
trädgårdsavfall blir kompostjord. Och har du 
mycket som ska dit kan du få låna en släpkärra 
gratis där! Info om öppettider och 
telefonnummer finns i vår lokala 
telefonkatalog. 
 

Våra träd 
De träd som är planterat i ”lådan” på  
framsidan av husen är oxel. Vilken sorts oxel 
det är kanske någon arborist bland 
medlemmarna kan upplysa oss om, det finns 
många olika sorters oxlar. 
 

 
 

Oxeln blommar vackert i juni 
 
Bären är faktiskt ätliga om än inte så goda. De 
kallas för ”pruttbär” eftersom de ger ifrån sig 
ett pruttande läte om man ger sig på att 
försöka steka dem.  De går att göra gelé av och 
förr maldes torkade bär och användes till att 
dryga ut mjölet. 
Oxeln blir lätt 20 meter hög med en krona på 
30 meter i diameter, vilket betyder att man bör 
beskära den om den inte står på en jättelik 
tomt. Den tål mycket hård beskärning och det 
är lätt att forma kronan som man vill, till t ex 
en boll. Bästa tiden för beskärning är strax 
innan lövfällningen, enligt de senaste rönen. 
En stor fördel med oxeln är att den sällan 
orsakar allergier. I motsats till många andra 
träd trivs den i blåsiga lägen. 
Oxelns hårda ved gör den lämplig att använda 
till hjulaxlar, block och trissor. Dessutom 
används veden till att tillverka tumstockar. 
 
 
 

 


