
 
 September 2011  
 

Medlemsavgiften 
Om några dagar är det debiteringstillfälle för 
kvartalsavgiften 2000:-, som betalas till 
Sörsams PlusGirokonto 843256-9 senast den 
29 september 2011. Kom ihåg att skriva gata 
+ nummer, t ex B130, för att undvika 
påminnelse och utredningar med din bank. 
Har du redan betalat utan fastighetsbeteck-
ning bör du kunna visa upp ett kvitto där det 
framgår när beloppet kom in på Sörsams 
konto. 
 

Garage är inte förråd! 
Till varje fastighet hör ett kallgarage för bil 
eller cykel. Har du däck eller annat som inte 
är fordon i ditt garage, är det hög tid att 
rensa ut. Man får inte bygga extra 
vindskydd, inte täta, isolera, inreda eller 
göra annan åverkan på garagebyggnaden. 
 

Mörka kvällar och gatulyktor 
Vi blev riktigt glada när en medlem frågade 
om han fick ta ner grenar för att få ljus under 
gatulyktorna. Visst fick han det! Det är ju till 
och med så, att alla som har en oxel framför 
huset med kvistar hängande lågt ner eller 
buskar som sträcker sig ut på trottoaren 
måste ta bort det som skymmer för 
gatulyktor och stör gående på trottoaren.  
 
Klarar du inte det, gäller följande: Om en 
husägare, efter uppmaning, inte åtgärdar 
sådan växtlighet, kan ärendet anmälas till 
kommunen. Kommunen har då skyldighet 
att se till att hindren avlägsnas på husägarens 
bekostnad.  
 
 

Trafiksäkerhet 
Tänk på barnen när du kör. På våra gator är 
den högsta tillåtna hastigheten 30 km i 
timmen och på Tryffelvägen gäller max 50 
km/timmen. Tänk också på framkomligheten 
för utryckningsfordon samt post- och 
sopbilar, när du ställer bilen ifrån dig. Kan 
du inte parkera i garaget eller framför huset 
finns det platser vid pumphuset. Gäst-
parkeringen är för gäster. Kör försiktigt och 
parkera rätt så blir det trevligare för alla. 
 

Gemensamt ansvar och allas rätt till 
god ordning 

Vi kan alla bevaka vår närmiljö och 
förebygga ofog. Ser du en skruv som har 
lossnat får du hämta skruvmejsel och skruva 
fast den. Ser du ölburkar och annat skräp får 
du plocka upp. Berätta även för dina barn, 
att hunden ska vara kopplad och den får inte 
kissa var som helst. 
 

Takfläkten 
Skulle fläkten gå sönder kan Huddinge 
Ventilations personal laga den. Den 
reparationen betalar du själv. 
 

Stegen i husgaveln 
När hustaken fick sin årliga kontroll nyligen 
överraskades vi av att det fanns planteringar 
under och intill vissa stegar. Där får man ju 
inte ha buskar, klängväxter eller föremål 
som hindrar åtkomligheten till hustaken!  
De som i sin gavelfastighet har en stege 
måste hålla stegen tillgänglig för alla som 
kan behöva kontrollera eller underhålla sin 
takfläkt.   
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