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Extrastämman 24 november 

Med 70 % av rösterna var det alternativ 3 som 

fick flest röster under extrastämmans 

omröstning, d.v.s. att ta bort de gamla taken 

och lägga nya tak. Då får man även bäst 

överblick över hur det ser ut under taken 

vilket är bra för framtiden samt minskar på 

vikten på taken. Stämman beslutade även att 

Takgruppen även ska inkludera fläktkåporna i 

sitt fortsatta arbete med takrenoveringarna.  

Juletider 

Nu är det bara dagar kvar till jul och på flera 

håll tänds det ljus för julstämningens skull. 

Glöm inte bort att släcka dem när ni lämnar 

rummet. Lämna aldrig levande ljus obevakade. 

Se även till att testa brandvarnare och kolla 

om brandsläckaren mår bra om olyckan skulle 

vara framme. 

När snön väl kommer vill vi bara påminna om 

att det är fastighetsägarens ansvar att skotta 

trottoaren utanför sitt hus. Gatan plogas av 

kommunens plogbilar. 

Vi hoppas att plogningen ska fungera bra i 

Sörskogen i år. För att plogbilen ska komma 

fram (precis som sopbilar, brevbärare och 

utryckningsfordon) är det bra om man 

respekterar det parkeringsförbud som råder 

på våra gator i Sörskogen. Kommunen har 

regelbundna kontroller av felparkerare och 

flera grannar har fått parkeringsböter när de 

parkerat på gatan eller i vändplan. 

Om du reser bort i jul kan det vara en bra idé 

att be en granne kolla posten, rulla ut 

soptunnan samt skotta och trampa utanför 

huset så att det ser ut som att någon är 

hemma. 

Gästparkeringen 

Även om det råder parkeringsförbud på våra 

gator är det inte att föredra att använda 

gästparkeringen för egna fordon heller. 

Gästparkeringen är, precis som namnet 

antyder, avsedd enbart för våra gäster. Enligt 

tidigare stämmobeslut är det inte tillåtet för 

boende i Sörskogen att använda 

gästparkeringen för eget bruk. Många av våra 

grannar kommer att få besök under julen. 

Hjälp till att hålla gästparkeringarna tomma 

från våra egna fordon så att våra gäster slipper 

parkeringsböter när de blir tvungna att bryta 

mot parkeringsförbudet och ställa sig på gator 

och i vändplaner. Välj istället att ställa era 

fordon på uppfarten eller i det egna garaget. 

Har man fler fordon än parkeringsplatser är 

det flera grannar i Sörskogen som hyr ut 

garageplats. Annonsera om eller sök efter 

lediga garageplatser via Anslagstavla på 

www.sorsam.se. 

I och med att det finns ett tidigare 

stämmobeslut om gästparkeringarna samt att 

Sörsam har avtal med ett parkeringsbolag 

vore det väldigt olyckligt om man som boende 

i Sörskogen skulle få en parkeringsböter för att 

man använt gästparkeringen felaktigt. 

  

http://www.sorsam.se/
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Gamla julgranar 

Gamla julgranar kan bäras bort till platsen för 

valborgsmässoelden som ligger på 

kommunens mark intill pumpstationen. För att 

få eldningstillstånd får det inte finnas målade 

eller tryckimpregnerade plank eller möbler på 

kasen. Vi skall heller inte lägga tjocka stockar 

där, utan bara julgranar och grenar som 

brinner upp på några timmar. När elden 

slocknat skall ju alla kunna fortsätta 

valborgsmässofirandet inomhus. 

Nyårsafton 

Många djur upplever skräckfyllda timmar 

under nyårsafton. Försök därför gärna att 

begränsa användandet av nyårsraketer till 

runt tolvslaget. Detta är viktigt att respektera 

då vi bor i ett område med många grannar tätt 

inpå. 

Glöm heller inte bort att städa bort rester från 

raketer och städa undan glas och flaskor efter 

er. Det rör sig som bekant många barn i 

området. 

Telefonkatalogen försvinner 

Då efterfrågan på telefonkatalogen varit 

minimal läggs Sörsams telefonkatalog ner tills 

vidare. Dels spar vi kostnader för att trycka 

upp katalogerna men vi spar även på miljön. 

Idag finns det massor med tjänster för att lätt 

hitta adresser och telefonnummer på internet, 

och nu när nästan alla har en smartphone har 

man alltid informationen nära till hands. 

Kartor som fanns i telefonkatalogen finns 

under Samfälligheten/Kartor på hemsidan 

www.sorsam.se. 

 

 

 

Byanvärden får nytt telefonnummer 

Byanvärden kommer att få ett nytt 

telefonnummer inom en snar framtid. När det 

nya numret är aktivt kommer det att 

presenteras på hemsidan www.sorsam.se. 

Tack för i år 

Sist men inte minst vill vi passa på att önska 

alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt 

År! På återseende 2016. 

 

Motioner till årsstämman för 

2016 kan skickas till styrelsen 

via styrelsen@sorsam.se 

senast den 31 januari 2016 

klockan 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga häsningar styrelsen
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