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

området så fint!  
Sörskogen kan möta sommaren i snyggt 
och städat skick. Det var roligt att träffa 
både gamla och nytillkomna familjer, 
mumsa på grillad korv och småkakor till 
saft och kaffe och sitta ner på de nya 
gula bänkarna. 
 
En skruvdragare lånades ut under 
städdagarna och den har ännu inte hittat 
tillbaka till sin ägare. Har du tagit hand 
om den så kontakta någon av oss i 
styrelsen.  
 
Vid det här laget har de flesta tvättat sin 
garageport, men för ett tiotal ägare 
återstår denna syssla att ta itu med.  
 

Traditionell Valborg 
Stort tack till familjen Ervenius och alla 
på Bläck 2-28 och 101-127 för att vi 
även i år fick njuta av områdets egen 
valborgsmässoeld.  
Varmt tack även till Sörskogens IF 
fotbollslag -02, som stod för trivsel 
utöver det vanliga. Härligt med 
engagerade föräldrar! 
 

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 in sina uppgifter efter 
den 20. maj 2012 debiteras 50:- i 
förseningsavgift. För andra påminnelsen 
debiteras ytterligare 50:- och de som inte 
heller då har meddelat sin mätarställning 
debiteras 1000:- tills vi får exakta 
besked. 
 
Hela det debiterade beloppet sätts in på 
Sörsams PlusGirokonto 843256-9. Kom 
ihåg att ange vilken fastighet som avses. 
 

Samfälld mark 
Det är absolut förbjudet att ta samfälld 
mark i anspråk.  

För markupplåtelse krävs godkännande 
av samtliga medlemmar. 

Lås alltid garageporten 
Alla garageportarna måste naturligtvis 
hållas låsta! Är det fel på portlåset måste 
ni anmäla felet till styrelsen. En olåst 
port lämnar öppen passage till hela 
byggnaden. Ni vill väl inte att utom-
stående vistas inne i garagebyggnaden?   
 
För att öka säkerheten har vi i styrelsen 
nyligen kontrollerat samtliga garage-
portars låsning. Tyvärr måste vi 
konstatera, att några portar var helt 
olåsta och några - som visserligen var 
låsta -  saknade fäste i låskolvarna. 
 
Styrelsen kommer inom kort att kontakta 
berörda ägare. Därefter behöver vår 
entreprenör Celviki låna nyckeln till de 
garageportar som ska lagas eller justeras. 



Lås bilen och cyklarna!  
Det förekommer stölder i Huddinge och 
även Sörskogen har blivit drabbat många 
gånger den senaste tiden. Polisens råd 
inför semestertiden är att vara allmänt 
vaksam.   
Lås bilen, mopeden och cyklarna, både 
utanför huset och i garaget. Ta del av 
närpolisens information som finns på vår 
hemsida. 
 

Garaget är bara för fordon 
Det är förbjudet att i garaget magasinera 
möbler eller annat som inte är fordon. 
Stöldbegärliga däck är som bekant inte i 
säkert förvar i våra garage. Vi hoppas att 
ni nu har skaffat trygg förvaring för det 
som kan dra till sig inbrottstjuvens 
intresse.  
 

Nedskräpat i kurvan 
För att få bättre ordning vid Miljö-
stationen har vi sänt en skrivelse till 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) och begärt skyndsamma åtgärder.  
 
Även du kan meddela, att någon av 
behållarna i miljöstationen behöver 
tömmas eller att det behöver städas där. 
Ring i så fall nummer 0200-880311, som 
är FTI:s servicetelefon. 
 
Hastigheten i Sörskogen: 30 km/timme 
Vi har kontaktat Samtrans-styrelsen om 
att deras chaufförer inte har respekterat 
våra hastighetsgränser. Även du som har 
bråttom, sakta ner farten i Sörskogen! 
 

Takfläkten 
Takfläkten måste alltid - året runt - stå 
på för att det inte ska bildas kondens. 
 

Ny hemsida 
Vår webmaster Lasse Hanson har 
nyligen uppdaterat Sörsams hemsida. 
Innehållet är detsamma som tidigare, 
men nu är det något enklare att göra 
snabba uppdateringar.  
 
Skulle du t ex hitta eller tappa något kan 
hemsidan fungera som kontaktyta för 
korta meddelanden.  
Skicka ditt meddelande via epost till 
styrelsen@sorsam.se eller tala med 
någon av oss i styrelsen som kan hjälpa 
med det.  
 

Intern telefonkatalog 
Sörskogens interna telefonkatalog 2012 
görs om, eftersom den innehöll många 
fel.  Ser du ytterligare fel, meddela på en 
lapp i sekreterarens brevlåda F101 eller 
skicka mail till styrelsen@sorsam.se. 
 

Medlemsavgift till Sörsam 
Senast den 29 juni 2012 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. 
  
 

 
Hälsningar från Styrelsen 


