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Bollplan och lekparker 
Bollplanen har fått sig en ordentlig omgång 
nu innan vintern. Grus är påfyllt och numera 
är planen jämn och fin. Vi får hoppas på en 
lite kyligare vinter än i fjol så det kan bli en 
fin isbana att åka på. 
 
I lekparkerna är det påfyllt med stridsand, 
som är en speciell sand man måste ha under 
lekredskapen för att minska olycksrisken vid 
fall. 
 
 

Årsstämman 
Är det något du saknar i området? Något du 
vill se en förbättring på? Ruvar du på en 
genialisk idé? Kläck då fram den och lämna 
in en motion till årsstämman! Vi behandlar  
förstås bara samfällda frågor. Maila till 
styrelsen@sorsam.se eller lämna en lapp till 
närmaste styrelsemedlem. Sista 
inlämningsdag är den sista januari 2010. 
 
Boka in den 17 mars i kalendern redan nu så 
du inte missar årsstämman. Till stämman 
kommer Robert Falck, VD på SRV, och Inga-
Lill Segnestam, bygglovschef på Huddinge 
kommun. Har du frågor du vill ställa till 
dessa personer är de tacksamma om de kan 
få in frågeställningarna innan, så de kan 
förbereda bra svar till oss. Maila till 
styrelsen eller lämna en lapp till valfri 
styrelsemedlem senast den 15 januari. 
 

Grannsamverkan 
Vi fick i dagarna ett mail från en av våra 
medlemmar som sett en skum typ som gick i 
sakta mak och spanade in i fönstren på 
Taggsvampsvägen. Med detta vill vi 
uppmana till extra vaksamhet och gärna fler 
promenader! Har vi riktigt otur kan det vara 
förberedelse till inbrott!! 
 
Om du reser bort i jul kan det vara bra att be 
en granne att skotta din uppfart, ta in post  

 
och kanske parkera på din framsida så det 
ser bebott ut. 
 
Vi har också fått in rapporter om att 
ungdomar har kastat sten på bussarna uppe 
i vårt område. Det har till och med gått så 
långt att bussen vid något eller några 
tillfällen vägrat att köra uppför Tryffelvägen, 
och helt sonika släppt av alla passagerare 
nere vid Storängsleden. Detta är en mycket  
tråkig utveckling som måste stoppas på 
något sätt.  
 
Det är ju rätt så folktomt på gatorna på 
kvällarna så ”sabotörerna” får arbeta ostört. 
Därför vill vi uppmuntra alla som har 
möjlighet att ta en uppfriskande 
kvällspromenad i alla fall någon gång i 
veckan. Med lite tur kan vi genom 
grannsamverkan störa båda dessa trista 
aktiviteter! 
 
 

Garagen 
Du som har en garageport som är angripen 
av alger – vänligen gör ren den! Det vore 
tråkigt om vi måste budgetera för inköp av 
nya portar bara för att enkelt underhåll inte 
gjorts. 
 
 

Telefonkatalog 
Arbetet med den nya telefonkatalogen har 
dragit ut på tiden. Vi har därför beslutat att 
vänta med tryckning och utskick av 
katalogen till efter årsstämman, då vi kan få 
med aktuella uppgifter om styrelsen. 
 
 

Trafiksäkerhet 
Ibland behöver vi parkera bilen tillfälligt på 
gatan för att lasta i eller ur, vilket är helt i sin 
ordning, MEN se till att du inte stannar så 
du hindrar andra bilar eller utrycknings-
fordon från att komma förbi! Står det redan 



en bil på gatan framför huset mittemot där 
du vill stanna blir det ofta mycket trångt.  
 
Tänk på att inte skotta upp stora snöhögar 
på gatan utanför din fastighet. Detta 
försämrar både sikt och framkomligheten. 
 
Påminner också om att gästparkeringarna är 
avsedda för just gäster och inte som 
extraplats för oss boende. Extra viktigt att 
tänka på nu i julhelgerna då många av oss 
säkert kommer att få besök. 
 
 

Öppningsbar taklucka 
En viktig information till er fastighetsägare 
som har öppningsbar taklucka/takljuskupol: 
 
Flera fastighetsägare som har öppningsbar 
taklucka, har under året fått problem med 
att regnvatten trängt in vid takkupolen i 
badrummet. Det är viktigt för er som har 
öppningsbar lucka att ni ser över sargen 
invändigt. Om det är en springa där som är 
otät måste det åtgärdas. Om inte detta görs  
kan man få kallras och fukt kan tränga in. 
 
Problemet åtgärdas genom att man drevar 
med isolering och täcker med en list och 
fogar. Sedan skall listen även behandlas med 
våtrumsfärg för att det ska bli en tät yta. 
 

På hemsidan, www.sorsam.se, lägger vi ut 
bilder på hur det INTE ska se ut vid 
takkupolen. Har du frågor kring detta 
kontaktar du styrelsens takansvarige, 
Marika Käll. 

 
Nyårsafton 

Nyåret närmar sig och som vanligt vill vi 
påminna om att: 

− Visa hänsyn till alla hundar och 
andra djur som inte uppskattar 
ljudet av smällare. Ett bra sätt är att 
försöka hålla smällandet till 
tolvslaget så det inte håller på hela 
dagen. 

− Plocka upp raketresterna efter dig så 
får vi en snygg och städad start på 
nya året. 

 
För nyinflyttade och andra kan vi tipsa om 
den otroliga utsikten man får från 
Indianparken. 
 
 

Tävling! 
På initiativ från en av våra yngre boende i 
området utlyses härmed en tävling om vem 
som har den finaste juldekorerade 
framsidan! Inspektionsrunda kommer att 
göras den 12 januari 2010 och vinnaren 
meddelas personligen och via Hemma i 
Sörskogen. Juryn består inte helt oväntat av 
styrelsen samt initiativtagaren. 
 
 
 

 
 

Styrelsen önskar er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År! 

 
 


