
 
 Maj 2011 
Vårstädning i Sörskogen genomförd  - 
tack alla medlemmar för att ni gjorde  

området så fint!  
Speciellt tack till alla barn som jobbade 
med gott humör, till Birgitta som 
ordnade med valborgsmässoelden och 
till Sörskogens egen målare, som såg att 
det var dags att skrapa och måla om 
Byans fönster - och gjorde det. 

 
Ny lag mot nedskräpning 

Nu skall det bli lättare för polis att 
bötfälla den som lämnar skräp efter sig. 
Vi hoppas dock att vårt område kan 
hållas rent och fint utan myndighets- 
ingripanden, men om du ser 
skadegörelse är det din skyldighet att 
tillkalla polis. 
 

Soptunnor och skator 
Det händer ibland, att de soptunnor som 
Huddinge kommun tömmer, har blivit 
överfulla. Då skall inte du lägga 
bananskal eller annat skräp just där, så 
att skatorna får tag i det som för dem ser 
intressant ut. Skator kan vara duktiga 
sopdykare, men de bidrar inte till det vi 
kallar för god ordning.  
 

Parkering  
På begäran kan vi meddela följande: 
För att bevaka gästparkeringen anlitar vi 
ett bolag som heter Länsparkering,  
tel. 08-735 60 20.  Stor skylt om detta 
finns vid infarten till Flugsvampsvägen.  
Felaktig parkering på våra gator bevakas 
av Huddinge kommun, 08- 535 300 00.  

 
Medlemsavgift till Sörsam 

Senast den 29 juni 2011 är det dags för 
Sörsams fastighetsägare att betala andra 
kvartalsavgiften 2000:- till Sörsams 
PlusGirokonto 843256-9.  
Inbetalningskort delas inte ut. Kom ihåg 
att ange vilken fastighet betalningen 
avser. Försenings- och påminnelse-
avgiften är 100 kronor. 
 

Elavläsning i garage 
När alla elmätare i våra garage är avlästa 
upprättas en förteckning, där var och en 
kan se, vilket belopp som den egna 
fastigheten har att betala för eventuell 
elanvändning i garaget. De som lämnat 
sina uppgifter efter den 15. maj 2011 
debiteras även 50:- i förseningsavgift.  
 
Hela det debiterade beloppet sätts in på 
Sörsams PlusGirokonto 843256-9. Kom 
ihåg att ange vilken fastighet betalningen 
avser. 

Flaggning i Sörskogen 
Vi söker ansvarig för flaggning och 
hoppas att någon i Sörskogen vill ta på 
sig uppgiften. Ta kontakt med 
styrelsen@sorsam.se eller tala med 
någon i styrelsen om du känner för att 
ansvara för vår flagga.    
 
Under tiden vi söker ny ansvarig får var 
och en själv hissa upp och ta ner flaggan. 
Ta kontakt med styrelsen@sorsam.se så 
tar vi fram flaggan åt dig när det behövs.    
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