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Jul….?
Man får verkligen anstränga sig för att 
inse att det bara är ett par veckor kvar 
till julafton. Snön lyser med sin 
frånvaro och i skrivande stund är det 
7 grader varmt utanför dörren! Nåja, 
än finns tid för vädergudarna att 
ordna en vit jul.

Snö
Som fastighetsägare är du skyldig att 
se till att trottoaren framför din 
fastighet är fri från snö. Posten vädjar 
till oss att verkligen sköta detta i 
vinter, så brevbäraren kan komma 
fram till våra brevlådor. I allra värsta 
fall har posten rätt att strunta i 
utdelningen om de inte kommer fram!

 
Se även till att sanda framför din 
fastighet. Du är ansvarig om det sker 
en olycka. Sandlådorna är påfyllda. 
Det är inte heller särskilt lämpligt att 
skapa stora snöhögar på gatan så 
bilarna inte kan mötas. De minsta 
barnen ”försvinner” också bakom 
högarna, så låt oss göra allt för att 
undvika tragiska olyckor.

Papper och skräp
Runt om i Sörskogen har det varit rätt 
så skräpigt på senaste tiden. Det är 
helt okay att plocka upp det skräp du 
ser redan nu. Du behöver inte vänta 
till vårstädningen!

Mer om sopor
De dagar vi har sophämtning är det 
mycket besvärligt att ta sig fram på 
trottoarerna, eftersom många ställer 
ut sopkärlen alldeles för långt ut från 
tomten. Kärlet ska placeras innanför
tomtgränsen. Sopbilen har inga 
problem att sköta tömningen i alla 
fall.

Nyår
När nu pekpinnen 
ändå är framme… 
- Städa undan dina rester från 

smällare och raketer.
- Använd inte staketet vid bollplan 

som avfyrningsramp. Plasten 
smälter och blottar metallen som
rostar sönder.

- Tänk på hundar och andra djur.

Ett trevligt (och billigt!) alternativ är 
att beundra utsikten vid 12-slaget från 
exempelvis Indianparken. Det brukar 
vara helt fantastiskt!

Sörskogens A-Ö
Tillsammans med detta infoblad, får 
du ”Sörskogens A-Ö”. I detta 
dokument har vi försökt samla det 
mesta som är bra att veta om att bo i 
Sörskogen. Ett hett tips: Läs den och 
spara den för framtida behov.

Från oss alla, till er alla

God Jul och ett Gott Nytt År!

/Sörsams styrelse

Kom ihåg att släcka ljusen!


