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Garagen
Under inspektionen inför 
städdagarna upptäcktes att många 
garagedörrar har angripits av 
alger. Detta tvättar man lättast 
bort med borste, ljummet vatten 
och YES.  Det är smart att göra 
detta innan problemen blivit 
alltför omfattande! 

När du ändå är på gång så är det 
bra att ta bort eventuellt ogräs 
framför garageporten, om detta 
inte gjordes på städdagarna vill 
säga.

Behöver du smörja porten, finns 
olja att låna hos Ulf, Bläck 28 och 
Roger, Flug 38.

Under sommaren/hösten kommer 
elförsörjningen till garagelängorna 
att byggas om, vilket medför 
elavbrott på ca ett dygn per länga. 
Exakta datum för avbrotten är 
tyvärr inte möjliga att ange nu.

Byan
Ring vår nya byanvärd, Sonja 
Wahlström, 774 74 27 eller 070-
740 23 41 om du vill boka byan.

Gå gärna in på Sörsams hemsida 
där det finns bilder på de nya 
stolarna som köpts in till byan. I 
dagarna har även en ny spis 
installerats. Dessa är de senaste 
åtgärderna i vår plan att fräscha 

upp byan och fler saker kommer 
ordnas inom en snar framtid.

Värmepumpar
Det har kommit in ett 20-tal 
intresseanmälningar för 
värmepumpar. Eftersom vi fick 
intrycket på årsmötet att många 
fler var intresserade så vill vi ge er 
en chans till att anmäla intresse. 
På förekommen anledning vill vi
förtydliga att man inte förbinder 
sig till något köp med denna 
intresseanmälan, utan det är bara 
ett underlag till leverantören att 
räkna på ett så bra pris som 
möjligt för oss.

Anmälan kan mailas till 
styrelsen@sorsam.se eller postas 
till Helena Nygren på Flug 6, 
senast den 31 maj.

Papperskorgar
Du får väldigt gärna hjälpa till att 
tömma papperskorgarna som 
finns vid våra lekparker. Vi har 
ingen entreprenör som sköter 
detta åt oss.

Trafik
Ni vet väl att högsta 
tillåtna hastighet är 
30 km/tim i 
Sörskogen

och att det råder 
parkeringsförbud 
överallt utom på 
markerade rutor?



Katter
Styrelsen får en hel del mail och 
telefonsamtal från medlemmar 
som har problem med katter som 
springer i området och som smiter 
in genom öppna dörrar eller 
uträttar sina behov i rabatter. 
Dessa problem kan naturligtvis 
vara svårt att komma till rätta 
med, men på Miljökontorets 
hemsida finns att läsa bland annat 
att:
”Katter bör vara id-märkta, bära 
halsband, vara vaccinerade och 
kastrerade. Det är kattägarens 
ansvar att tillse att katterna inte 
orsakar olägenheter för människor 
och miljö.”
Dessutom kan man hitta en del 
lagar som berör katter som kan 
vara bra för dig som är kattägare 
att känna till!
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Tack 1

Årets städdagar har ju avslutats 
och det med gott resultat. 
Underbart väder, god korv och 
dessutom fint i området – kan man 
önska sig mer? Tack till alla 150 
hushåll som ställde upp!

Årlig besiktning av taken
Hagmans Tak har startat upp årets 
takbesiktning. I skrivande stund är 
detta i full gång på Bläcken. Vi har 
samtyckt till en flexibel tidplan, 
vilket innebär att besiktningen blir 
klar någon gång under sommaren.

Miljöstationen
SRV kommer att ta bort kärlet för 
plåt vid miljöstationen. Styrelsen 
tittar på alternativ lösning. Vi 
återkommer i frågan.

Livsfarliga lekar
De senaste somrarna har en del 
ungdomar och barn samlats vid 
pulkabacken nedanför Bläck på 
kvällarna. Där har de klippt upp 
en sektion av stängslet som de 
sedan lyfter av och på vid behov. 
Sedan tar de modigaste 
ungdomarna sina cyklar längst 
upp i backen vid byan och sätter 
fart nedför gångvägen, upp på 
gräsmattan och genom staketet för
att avsluta med ett hopp över 
Tryffelvägen. Visserligen placerar 
de ut ”vakter” på vägen som ska 
varna när det kommer bilar, men 
det är lätt att förställa sig att det 
kan hända en allvarlig olycka!

Vi får hoppas att ungdomarna har 
vuxit på sig lite under året som 
gått så att dessa lekar inte 
fortsätter även i år. I alla fall så 
kan det vara bra för dig som är 
förälder att känna till fenomenet 
och hålla lite extra koll!

Styrelsen har beslutat att ta in 
offerter för att se vad kostnaden 
blir för att laga staketet.

{  {  {
Tack 2

Slutligen vill styrelsen rikta ett 
STORT TACK till Flug 2-40 för 
det enastående arbetet med att 
ordna arrangemanget kring
Valborgsmässofirandet. Ni har 
verkligen visat att vi har 
medlemmar i föreningen som 
ställer upp! För er del är det är det 
bara 10 år till nästa gång… 


