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Vi hoppas att alla haft en skön 
och avkopplande sommar och 
semestrar!

I år kan väl ingen klaga på vädret var 
man än befunnit sig i Sverige!

Som vi dock väl alla märker, börjar 
sommaren lida mot sitt slut och hösten 
står bakom hörnet. 
Styrelsen har haft sitt första möte för 
hösten vi vill delge er lite information 
om vad som togs upp på det mötet. 

Vi har haft tur under sommaren och 
sluppit inbrott. Men tråkigt nog har det 
förekommit skadegörelse på dagiset
med sönderslagna glasrutor och 
krossade flaskor. Att dagiset inte är en 
plats för att ha fest är väl uppenbart för 
var och en så prata med era ungdomar!

Lekparker

Gungorna på både Taggen och Flugen 
har bytts ut. Vi har också fått nya 
papperspellar.

Tänk på att vi inte köper tömningstjänst
av papperspellar så vi måste hjälpas åt 
att se till att de inte blir överfulla. Det 
går bra att bära bort sopsäckarna till 
Byans soptunna som töms av SRV.
Papperskorgar på gångvägen till gamla 
Sörskogen töms också av kommunen

Byan

I början av sommaren installerades en 
värmepump i Byan och nu i slutet av 
september kommer den att få en 
upprustning invändigt. Det blir
ommålning och ny belysning för att 
göra lokalen lite trevligare. 

Under tiden som målningen pågår 
kommer Byan att vara stängd för 
uthyrning. Exakta datum kommer att 
ligga ute på hemsidan. Glöm inte att ni 
kan gå in på hemsidan www.sorsam.se
och se när Byan är ledig.

Bokning sker via värdarna Paul och Alfia 
mellan kl. 10.00—20.00 vardagar, 
tfn 08-779 37 57

Garage

Styrelsen har under sommaren på eget 
initiativ tagit bort en hel del sly framför 
garageportarna på alla gatorna men som 
vi påmint om tidigare är det vars och ens 
ansvar att rensa bort ogräset framför sin 
garageport. Det blir dyrt att reparera 
asfalten när den spruckit och de 
pengarna kan vi göra något betydligt 
roligare för i samfälligheten.

Tänk på att känna efter att garageporten 
verkligen är låst när ni kört in bilen så 
att vi minskar risken för inbrott. 



Samfälld mark vs egen mark

Eftersom alla kanske inte har riktigt 
klart för sig vad som gäller på den mark 
som vi äger gemensamt kontra den som
är vår egen så vill vi passa på att ge lite 
ytterligare information om vad man får 
göra och hur mycket som är enskild
mark. Egen mark är det som ligger inom
5 m från huset. (Om ni tittar i vår 
telefonkatalog, är gränserna utsatta).
Allt utanför, är s.k. samfälld mark. Där 
får vi inte bygga eller ställa upp något 
permanent.

Eftersom vi måste underhålla marken 
får inget ställas upp som hindrar 
passage. Marken får alltså inte nyttjas 
till något som inte styrelsen gett 
tillstånd till. För upplåta mark till enskilt 
bruk måste i princip alla medlemmar ge 
sitt godkännande. Har ni barn som leker 
på samfällighetens mark och som har 
någon form av lekutrustning där, se till 
att dessa tas hem igen efter lekens slut 
för allas trivsel.

Dags för sekatören!

Kantträden har vuxit sig stora på många 
håll och det kan vara idé att klippa ner 
dem något eftersom det börjar bli svårt 
att gå förbi med paraply. Vad sägs om 
att vi gör gemensam sak och att vi 
samlar in intresseanmälan och sedan 
anlitar ett företag för att utföra jobbet? 
Är ni intresserade, så lägg en lapp i 
brevlådan på Taggen 71 senast 4:e 
oktober! Ni kan även beställa fällning av 
träd på er egen mark. Var och en 
kommer att få ett pris på beställt arbete 
och därefter egen faktura.

30-skyltar och farthinder

Som ni sett, så håller kommunen på 
med att sätta upp refuger och farthinder 
på stora vägen. Det är glädjande att 
området nu blir trafiksäkrare för oss 
alla.

Med vänliga hälsningar från Sörsams styrelse


