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Vad tiden går fort! Sommaren kom och gick. Hoppas ni njutit. Här är höstens första 
hemma i Sörskogen. 
 
Med detta utskick sänder vi också med Sörskogens A-Ö. Detta dokument finns att tillgå 
på vår hemsida men eftersom det är många inflyttade vill vi i styrelsen att ALLA, nya 
som gamla, får det utdelat till sig. Här står många matnyttiga saker för alla boende. 
Välkomna alla nya Sörskogsbor och håll till godo alla gamlingar! 
 
Det sjuder av liv och rörelse i området, ombyggnader av fasader, trädgårdsarbete och 
mycket annat. Härligt att se! Men det förekommer också en del tråkiga saker. Det har 
kommit till styrelsens kännedom att vissa fastigheter utsätts för busringningar på sina 
dörrar, får äpplen kastade på sina fastigheter och det har varit mycket spring på 
garagetaken. Att vara på garagetaken är förenat med både fara och skadegörelse. Taken 
är vår gemensamma egendom och man blir ersättningsskyldig om det händer något. Vi 
måste genom grannsamverkan hjälpas åt att få ett slut på detta. Vi har ett gemensamt 
ansvar som vuxna och boende i området att reagera om vi ser något som inte är OK. 
 
Styrelsens uppdrag är att se över och förvalta vår gemensamma egendom och vår 
ekonomi. Vi vill naturligtvis få reda på vad som händer i vårt område, men kan inte agera 
ordningsvakter. 
 
Lika grönt som det har varit i sommar ser vi också att många garageportar är angripna av 
alger. Ta en hink med vatten och lite såpa och skura din garageport innan kylan kommer. 
Rensa även bort ogräs som växt upp framför porten. 
 
Ett stort tack till några av våra ”gamlingar” i området som har målat Byalagsstugan i 
sommar. Vi har sparat pengar och fått en snygg fasad på Byan och förrådet. Till nästa år 
behöver vi några villiga målare till fönstren. Kontakta styrelsen! 
 
I samband med Byan vill vi också säga att på den sista utvärderingen från valborg 
framkommit att det är lite anslutning till Puben. Ska vi ha kvar den som en tradition?? 
Nästa valborg får utvisa det. Eller finns det andra idéer? Vi är öppna för nya förslag. 
 
På våren brukar vi alltid påminna om att klippa buskar och träd som växer ut över 
trottoarer och gemensamma parkvägar. Detta vill vi påminna om igen. Se över dina 
grönområden som sträcker sig över gemensamma områden. 
 
Vi har tidigare skrivit om fastighetsägare som är nyfikna på hur solenergi skulle fungera i 
våra hus och bett intresserade skriva en ”blänkare” om detta på hemsidan. Är du 
nyfiken? Mejla då till styrelsen så kan vi förmedla kontakten. 
 



Miljöstationen har denna vår och sommar varit relativt ren. Skönt tycker vi alla!! 
 
Däremot kanske några undrar varför det ser ut som det gör nedanför vändplanens 
busshållplats? 
 
Det finns ett stort intresse hos en del yngre i vårt område att hoppa och trixa med cyklar. 
Denna aktivitet skedde utanför Byan förut med följd av att det såg för hemskt ut där. Nu 
bedrivs denna aktivitet på kommunens mark som har sagt ja till att man leker där. 
 
En ny telefonkatalog är på gång. Har du bytt telefonnummer eller är nyinflyttad, 
kontakta Ulf Zachrisson i styrelsen. 
 
Underhållet i området är för närvarande eftersatt. Detta på grund av att Riksbyggen 
genomgått en omorganisation och vi fått nya ansvariga för vårt område. Men nu hoppas 
och tror vi att det kommer bli ordning och reda igen med vår nya kontaktperson. 
 
Nu kör vi igång igen!! Vi i styrelsen önskar er alla en god fortsättning på hösten!! 
 
 
 

 
 


