
  
Mars 2012  

 
Efter stämman  

 
Enligt beslut på stämman den 13 mars 2012 
är medlemsavgiften för 2012 oförändrad, 
vilket betyder att varje fastighet har att betala 
2.000:- till Sörsams PlusGiroKonto  
843256-9 senast den 29 mars 2012.  

 

Glöm inte att skriva vilken fastighet din betalning 
avser. 
 
Vi kommer inte att skicka ut inbetalningskort, utan 
betalning ska göras utan anmodan.  (Det här är bara 
en bild och kan inte användas.)

 
 
 

 
 

 
  

Valborg 
 
Enligt beslut på stämman ska vi nu försöka 
sköta oss så att vi får eldningstillstånd för 
valborgsmässobrasan. Nu gäller det att 
endast lägga grenar, kvistar och ris på platsen 
för brasan.  Tippning av annat än 
trädgårdsavfall är absolut förbjudet! 
 
 

 

Lås garagen! 
 

För bara någon månad sedan försvann däck från ett 
garage på Flugen och nu slog tjuven till igen.  
Det är uppenbarligen väldigt svårt för en del att 
kolla att deras garagedörrar är låsta ordentligt.  
 
Vi vet nu också att garagen inte har högt skalskydd 
för inbrott.  Det kan vara en billig försäkring att 
köpa förvaring. 



 

Skolbarn på Tryffelvägen 
 

Här en tankeställare till alla föräldrar.  Barn som 
går på bilvägen ner mot viadukten saknar som 
bekant förmågan att vara fullt uppmärksamma på 
vad som sker runtom dem.  Barnen leker och 
knuffas i vägkanten och bilarna kör alldeles för fort. 

 
Barn har inget att göra på bilvägen, speciellt inte 
när det är precis lika lång väg att gå om de använder 
våra alldeles utmärkta gångvägar.  

 
Installation av kamin? 

 
Vi har fått frågan många gånger vad det skulle 
innebära att installera kamin eller öppen spis i 
Sörskogen.  
 
Inga nya håltagningar får göras i yttertaken.  
Samfälligheten har lika andelstal och allt som är 
samägt måste vara lika.  Därför säger vi konsekvent 
nej på den frågan. 

 
Samverka! 

 
Det är vår förhoppning att alla som bor här ska 
trivas och bidra till att göra vårt område attraktivt 
att bo i. 
 
Varje fastighet förfogar över en parkeringsplats 
framför huset och en i garaget.  Om du behöver 
mera plats finns gratis parkering vid pumphuset. 
Det kan även finnas grannar som är beredda att 
hyra ut sitt garage.  Men du får inte ställa dina bilar 
på våra gemensamma gästparkeringsplatser eller på 
gatan. 
 
Tänker du måla om huset påverkas hela längan 
av ditt färgval.  Samtala med berörda innan 
målaren kommer! 
 
 
 
 
 

Behöver du transportera tunga saker in eller ut och 
transportbilen lämnar djupa spår i gräsmattan? 
Då skaffar du mull, fyller ut spåren och sår nytt gräs 
utan att vänta på anmärkningar. 
 
Är det något som måste diskuteras med grannarna 
ska det inte heller vara omöjligt att hitta aktuella 
telefonnummer.  Vi fick leta på Eniro för att komma 
fram till samtliga på en länga som skulle kontaktas i 
samband med trädvård.  Hur många av den interna 
telefonkatalogens nummer är aktuella vet bara de 
som försökt ringa.    
 
Andelen fastigheter som kan nås via e-post ökar 
sakta. För närvarande har styrelsen e-postadress till 
174 hushåll (64%) för att snabbt nå ut till er.  
På grund av de återstående 96 fastigheterna måste 
vi fortfarande dela ut heminfo till alla postlådor. 
 
Ändringar och kompletteringar sänds till 
styrelsen@sorsam.se.  Du kan också lägga en lapp 
till sekreteraren, Flug 101. 
 

Kurs i grannsamverkan 
 
Insp.  Anna Schelin, brottsförebyggare från 
Närpolisen i Huddinge meddelar, att nästa kurs i 
grannsamverkan blir 19 april kl 16-18.  Är du 
intresserad kan du delta.  Anmälan:  010-5646512  
anna.schelin@polisen.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilaga:  Närpolisens meddelande 2012-03-20. 

 
 
 
 
 

 

Hälsningar från Styrelsen 
 
 

 


