
 
 September 2012 
 

Medlemsavgift till Sörsam 
Senast den 29 september 2012 är det 
dags för Sörsams fastighetsägare att 
betala tredje kvartalsavgiften 2000:- till 
Sörsams PlusGirokonto 843256-9.   
En avgift för elanvändning i garage 
samt eventuella påminnelseavgifter ska 
nu också betalas om det inte är gjort 
tidigare när förteckningen som återges 
här på omstående sida kom upp på 
hemsidan under sommaren. 
Inbetalningskort delas inte ut. Kom ihåg 
att ange vilken fastighet betalningen 
avser genom att som referens skriva B, F 
eller T åtföljt av husnummer, t ex B388.  
 

Ny Byanvärd Camilla Adolfsson 
Under sommaren har vi fått en ny 
Byanvärd, som nås på mail 
camilla.adolfsson1@tele2.se eller 
telefon 070-9416100.  Hyr gärna 
Byalagsstugan för privata fester eller 
möten, men tänk på att inte  ringa efter 
21 på kvällen. 
 

Garage 
Inför semestern lät vi göra en översyn av 
alla garageportar vad gäller hjul och lås. 
Se alltid till att ditt garage är låst. Detta 
för att undvika inbrott.  
 

Tvätt av garageväggarna v 38 
Enligt beslut på årsstämman kommer 
alla garage att tvättas med högtryck 
under veckan 17-21 september, då .  

alla garage måste tömmas på bilar och 
andra fordon som kan ta skada av 
högtrycksrengöringen. Samfälligheten 
tar inte ansvar för eventuella skador inne 
i garagen. Även gästparkeringsplatserna 
kommer att stängas under denna tid. 
 

Skadegörelse och byggnation på 
samfälld mark 

Vi har fått två träd förstörda av lekande 
barn, ett träd fick toppen kapad och ett 
annat fick bräder fastspikade för 
kojbygge. Du som är förälder, tänk på att 
du har ansvar för vad barnen hittar på. 
 
Du som haft en transport som förstör 
gräsmattan på baksidan av Flug, vi 
förväntar oss att du ser till att laga 
gräsmattan. Flytt och bortforsling av 
byggrester sker från gatan.  

 
Byggnation som sträcker sig längre ut 
från huskroppen än 6 meter måste rivas.  
Styrelsen har också fått frågan om 
bergvärmeborrning kan tillåtas under 
samfälld mark och det går naturligtvis 
inte heller. Samfälligheten har inte rätt 
att upplåta mark i någon form. 
 

Sommarunderhåll 
Och så är det åter dags att ansa buskar 
och kapa lågt hängande grenar från 
träden så att barnvagnar och gående med 
paraply kan passera din tomt. 
 
 

 
Hälsningar från Styrelsen 



Följande fastigheter har garage EL att betala 
till den 29 September 2012

Bläcksvampsvägen Flugsvampsvägen Taggsvampsvägen
B 2 84
B 5 63
B 7 169
B 8 286
B 19 32
B 24 50
B 29 50
B 33 69
B 39 50
B 47 12
B 49 52
B 59 489
B 61 14
B 65 48
B 67 76
B 73 28
B 77 18

F 1 89
F 2 55
F 6 195
F 10 13
F 12 36
F 15 129
F 19 933
F 20 400
F 22 53
F 34 125
F 38 50
F 39 14
F 40 10
F 53 10
F 61 98

T 7 60
T 16 50
T 18 117
T 21 50
T 24 51
T 27 307
T 31 50
T 43 21
T 49 50
T 51 363
T 71 48
T 103 51


