
 
 
 

Bredband och ComHem 
Avtalet med ComHem är uppsagt för 
omförhandling, men gäller till augusti 2015. 
Frågan tas upp på nästa årsmöte, när vi fått 
förslag på nya priser, huruvida vi ska behålla 
ComHem eller inte. 
 
Efter sommarens åskväder har många 
hushåll varit utan både bredband och tv. 
Routern har fått bytas ut i många hem, i 
något fall även konvertern. Akut brist på 
reservdelar har gjort att några av oss har fått 
vänta länge på reparation. I vårt område slår 
blixten ofta ned och det här är inte första 
gången då all data, tele och Tv-utrustning 
slås ut. Även vid tidigare tillfällen och med 
andra aktörer har det tagit lång tid att få 
ordning på så många fel som uppstår 
samtidigt vid ett blixtnedslag. 
 
Styrelsen beklagar att reparationerna har 
tagit lång tid även vid detta blixtnedslag. 
Bredbandsbolaget ska enligt avtal påbörja 
felsökning inom fyra timmar från det att 
anmälan inkommit till dem. Men det 
framgår inte av avtalet när åtgärd skall vara 
klar. 
 
Vi rekommenderar er som absolut inte 
klarar av ett längre avbrott att ha en extra 
bredbandstjänst i reserv (t.ex mobilt 
bredband).  
 

Oxelträden  
Nu hänger grenarna tunga av oxelbär och 
det är svårt att gå rak på trottoarerna. När det 
blir mörkt och kanske regnar ska ingen 
behöva kliva ut i gatan framför biltrafiken 
som borde men inte alltid lyckas hålla max 
30 km/h.  

Ta fram sekatör och såg och ansa ditt träd 
och dina buskar så att trottoaren blir fri igen. 
Man ska kunna gå med uppfällt paraply på 
hela trottoarens bredd.  
 

Lekparker 
Den årliga besiktningen är genomförd. Våra 
gamla lekplatser är allt svårare att laga så att 
barnsäkerheten får godkänt. 
Lekparksgruppen har tagit itu med bl a 
linbanan, men Indianparken går tyvärr inte 
längre att reparera och kommer att rivas ned. 
Ta kontakt med Michael F41 
michael@sorsam.se om du vill hjälpa till, så 
spar vi lite kostnader för rivning och 
bortforsling.  
 

Tak 
Hagmans Tak har i september genomfört 
besiktningen av samtliga tak, vilket alltid 
utan dröjsmål följs av nödvändiga 
reparationer för Sörsams räkning. 
Fläkt, ventilation och allt som är under 
yttertaket med papptäckning underhålls av 
fastighetsägaren.  
Trinntorps Ventilation AB, tel 08-770 18 63, 
har underhållit våra takfläktar under många 
år och vill gärna göra det även i 
fortsättningen, men var och en kan vända sig 
till valfritt företag vid behov.  
 

Vatten och avlopp 
Alla VA-ledningar är rensade på de rötter 
som syntes när VA-ledningarna filmades. På 
förekommen anledning vill vi påtala att alla 
brunnslock måste permanent vara 
tillgängliga för kontroll och underhåll, 
oavsett om de ligger på enskild mark eller i 
gatan.  
 



Mark 
Styrelsen kan inte godkänna annektering av 
samfällighetens mark till enskilt bruk och 
har nu en översiktlig bild av vilka fastigheter 
som har olika konstruktioner - staket, 
stenläggning, altangolv, skåp - utanför den 
egna tomten, dvs längre ut än i regel max 6 
meter från husväggen på husets baksida. 
Även avgränsande växtlighet kan tolkas som 
annektering av mark.  
Var och en kan själv på den interna 
telefonkatalogens kartor eller på 
kommunens tomtkartor (länk finns från 
Sörsams hemsida) se var den egna 
tomtgränsen går och konstatera om man 
tagit annans mark i anspråk eller inte. 
Styrelsen lånar ut mätinstrument för att hitta 
tomtmarkeringar, utan kostnad. 
 

Byan 
Efter ett av sommarens åsknedslag hade 
Byan elavbrott och då fungerade inte 
kodlåset. När byanvärden Camilla 
tillkallades kunde dörren öppnas med 
nyckel. När det är strömavbrott i området 
drabbas även Byalagsstugan då hela 
områdets elförsörjning går via samma kabel. 

 
Lås garageporten 

Nu har det åter hänt att olåsta garageportar 
lockat till obehörigas vistelse i vissa garage 
med repor på bilarna som följd. För de 
drabbade innebär sådant slarv extra 
kostnader. Även om låset i sig inte hindrar 
riktiga tjuvar ber vi dig att du alltid låser 
garageporten.  

 
Miljöstationen 

Områden runt Sörskogen hänvisas nu också 
till att använda vår återvinningsstation. Nyss 

tömda containrar kan vara igenfyllda på bara 
någon timme och det ser riktigt skräpigt ut 
ibland. Du som ser detta får gärna hjälpa till 
och meddela FTI - Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen tel 0200-88 03 11 att 
det är dags att både tömma och städa igen. 
Och snälla, ställ inga påsar på marken 
utanför containrarna. 
 

Gästparkeringsplatser  
Det händer ofta att det inte finns några 
gästparkeringsplatser kvar till våra gäster. 
Trots att boende i området inte får parkera 
på gästparkeringsplatserna kan vi konstatera 
att merparten av de parkerade bilarna tillhör 
boende i området. På årsstämman beslutades 
att trots att man inte är skriven i området, 
räknas man som boende efter 14 dagars 
”inneboende.”  
 
Skylten med parkeringsförbud har stått på 
plats i ca 20 år och gäller fortfarande, med 
undantag enbart för gäster. 
 

 
 

 
Sörskogen den 7 oktober 2014 

  
Vänliga hälsningar från Styrelsen   
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Bredbandsbolaget, kundservice    0770-777 000 
Felanmälan direkt till Bredbandsbolaget. 
www.bredbandsbolaget.se 
 
Byanvärd, bokningar   070-94 16 100 
Kontakta byanvärd Camilla Adolfsson om  
lediga tider: camilla.adolfsson1@tele2.se  
eller telefon 070-9416100. Vänligen ring inte  
efter kl 21.00. 
 
ComHem     0771-55 00 00 
Felanmälan direkt till ComHem. 
 
FTI - Förpacknings- och    0200-88 03 11 
tidningsinsamlingen 
Ring gärna när det är fullt i någon container 
så vi slipper få det skräpigt. 
 
SRV återvinning AB    0200-26 46 00 
srvatervinning.se 
 
Ventilation & takfläktar 
Felanmälan direkt till valfri firma,  
t ex Trinntorp´s Ventilation ab   08-770 18 63   
 
 
 
WiFi i Byan, lösenordet   Byan1234  
I Byan kan du utnyttja trådlöst nätverk.  
Namnet kommer upp när du är där.  
 


