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Träd 
Styrelsen har nu tagit beslut om en treårig 
plan för översyn och skötsel av vårt 
trädbestånd. Vi tar en gata med omgivningar 
i taget, med start redan i höst på området 
kring Flugsvampsvägen. En arborist 
kommer att genomföra en inspektion och 
även gallring och borttagning av träd som 
enligt dennes bedömning bör tas bort. 
 
Detta gäller förstås inte de träd som står på 
våra tomter eftersom de är den enskilde 
fastighetsägarens ansvar. Det är många som 
har träd vars grenar hänger långt ut över 
trottoaren och gör det svårt att ta sig förbi. 
Känner du dig träffad är vi tacksamma om 
du åtgärdar detta snarast. 
 

Kvalitetsluft 
Många i området har blivit uppringda av ett 
företag som heter Kvalitetsluft, som erbjuder 
gratis mätning av inomhusluften. När de 
ringer så antyder de att de varit i kontakt 
med Sörsams styrelse. Denna kontakt har 
bestått i ett mail där de upplyser om att de 
tänker ringa runt till våra medlemmar. Vi 
vill bestämt markera att styrelsen inte har 
något med detta företag att göra. Huruvida 
de har ett bra erbjudande eller inte tar 
styrelsen inte ställning till, men det är 
verkligen inte på rekommendation av oss de 
ringer runt! 
 
Något som vi verkligen vill uppmana alla till, 
är att alltid ha takfläkten igång, även om det 
bara är på lägsta fart vissa perioder! 
 

 
Byan 

Rabatten utanför byalagsstugan har fått helt 
nya buskar och blommor. Det är fint redan 
nu, men det ska bli ännu mer spännande att 
se hur det bli till våren. 
 
Som vi skrivit i tidigare infoblad, så har vi 
beställt utemöbler till gräsmattan utanför 
byan. Leveransen blev dock försenad så vi 
beslutade att skjuta upp leveransen till 
våren. 
 

Årsstämma 2011 
Vi i styrelsen har funderat en del på varför 
deltagandet på årsstämmorna inte är så högt 
som vi önskar. Kanske beror det på att vi 
gått ut med datumet för sent? Därför vill vi 
härmed högtidligen meddela att datumet för 
årsstämma 2011 är den 8 mars, 19.30. 
 

Trafiksäkerhet 
Vi har noterat att ”någon” har ritat ut 
placering av väg-gupp på Taggsvampsvägen. 
Troligen är det kommunen som äntligen 
reagerat på anmälningar om bilarnas höga 
fart i vårt område. Vi väntar med spänning 
på hur dessa gupp är tänkta att se ut och när 
de kommer på plats. 
 

SRV 
Det har kommit information från SRV till 
alla hushåll i vårt område. Där informerar de 
om att de tänker upphöra med tömning av 
den lilla soptunnan som var avsedd för icke 
brännbart. Sista tömningen sker v 46 och 
kort därefter hämtar de upp det tomma 
kärlet.  Vill du behålla kärlet för andra 
ändamål är det helt OK, men knyt då en 
plastpåse i handtaget på kärlet.
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