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Vårstädning 23 och 24 april klockan 10.00
Vi samlas som vanligt klockan 10.00 vid
Byalagsstugan för utdelning av
arbetsuppgifter. Ta gärna med
arbetshandskar, kratta, sopborste, spade etc.
om du har möjlighet. Märk egna
arbetsredskap med namn och husnummer om
du lämnar dem ifrån dig. Färg, olja och penslar
finns för dem som väljer att olja eller måla. För
de som plockar upp skräp, kvistar, löv osv, ta
med två säckar. En för brännbart och en för
övrigt avfall och lägg sedan skräpet i rätt
container. Säckarna ska tömmas i
containrarna per containerbolagets begäran
för att kunna se vad som slängts i containern!
Slänger man säckar eller fel saker i
containrarna måste containerbolaget gå
igenom varje container vilket ger onödiga
extrakostnader för oss så följ skyltarna på
containrarna noga. Fråga gärna om du är
osäker var något ska kastas. Det kommer att
finnas tre containrar för endast brännbart
avfall. För glassplitter, sand, metall och annat
blandavfall finns bara en container på
Bläckens vändplan närmast Byan. Det är extra
viktigt att man inte parkerar i vändplanerna
under denna helg så att containrarna kan
placeras ut. Informera gärna gäster och
besökare.

Passa även på att olja låset på garaget, olja
finns vid Byan. Töm också garaget på annat än
fordon, sopa golvet och gör rent garageporten
med hjälp av exempelvis miljövänlig såpa,
borste och vatten. När tilldelat arbete är
utfört sker kort återrapportering i Byan om
arbetet är klart eller om det finns återstående
uppgifter för någon annan att ta hand om.
Som vanligt tar vi en paus i städandet med
korvgrillning, kaffe, saft och småkakor vid kl.
12.00. Efter pausen fortsätter städandet.
Vi söker några som har tillstånd att såga ner
träd med motorsåg. Har du tillstånd och/eller
motorsåg så hör gärna av dig till
styrelsen@sorsam.se.
Kan man inte medverka på städdagarna får
man gärna av sig till styrelsen för att se om det
är något annat man kan bidra med för att
behålla den fina miljön i vårt område.
Eget trädgårdsavfall
Rensar man i sin egen trädgård innan
städdagarna kan man med fördel nu lägga
buskar, sly etc. på majbrasan. Vänligen
respektera att det är tippningsförbud på
kommunens mark och i skogen runt
Sörskogen.
Trädet på framsidan
Grenar från träd eller buskar på framsidan får
inte hänga ut och/eller ner över trottoaren så
att det hindrar gående på trottoaren. Det är
varje enskild fastighetsägares ansvar att se till
att trädet inte är i vägen for förbipasserande.
Man kan använda måttet ”paraplyhöjd”, d.v.s.
att man ska kunna gå förbi och under trädet
med ett paraply utan att det tar i trädet.
Detsamma gäller om man har buskar på
framsidan.

Kom ihåg att alltid ha frånluftfläkten på full styrka för bästa ventilation i din fastighet!
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Valborg 30 april kl. 20.00
I år är det en återigen Taggsvampsvägen som
står för majbrasan och Sörskogen IF sköter
fackeltåget, lotteri, fikaförsäljning o.s.v.
Elmätarställning garage senast 31 maj
Här kommer en tidig påminnelse om
elavläsningen i garagen i slutet på maj.
Rapportera in din mätarställning via mail till
el@sorsam.se tillsammans med namn och
kontaktuppgifter samt mätarställning eller
lägg en lapp i Caroline Lornudds (T2) brevlåda
senast 31 maj 2015. Försenad inrapportering
debiteras 50 kronor i förseningsavgift oavsett
om du har förbrukat någon el eller inte. För
utebliven inrapportering debiteras 500 kronor
som efterjusteras när rapportering inkommer.
Årsavgiften 2016
Årsavgiften är 8000 kronor och betalas vid två
tillfällen i efterskott. Senaste betalningsdatum
är 30 april 2016 (4000 kr) och 30 oktober 2016
(4000 kr). Föreningens medlemmar får en
faktura i brevlådan från Villaägarnas
Riksförbund. Påminnelseavgifter enligt
Villaägarna bestämmelser utgår vid försenad
betalning. 60 kronor vid påminnelsetillfälle 1
och 60 kronor plus en administrativ avgift på
50 kronor vid påminnelsetillfälle 2.
Ny byanvärd sökes
Då tidigare byanvärd Camilla Adolfsson gått in
i styrelsen lämnar hon sitt tidigare uppdrag
som byanvärd. Vi behöver nu en ny byanvärd
som hanterar och koordinerar uthyrningar av
vår gemsamma områdeslokal. Kontakta
styrelsen på styrelsen@sorsam.se om du är
intresserad och vill veta mer.

insatser enligt tidigare stämmobeslut har gett
goda resultat och de flesta platserna har nu
frigjorts för besöksparkering. Det är
fortfarande samma skyltar och
telefonnummer som gäller sedan innan.
Inbrott i vårt närområde
Under påsken hade ett flertal fastigheter i bl.a.
Ballingsnäs tråkigt nog besök av inbrottstjuvar.
Det var flera fall med krossade fönster och
sönderbrutna altandörrar och i en del fall
hade man använt olåsta stegar i nära
anslutning till eller på tomten. Har ni stegar på
tomten eller fasaden, se till att dessa är
ordentligt fastlåsta. Håll ögon och öron öppna
på sådant som inte ser ut att passa in.
Anna Schelin, kommunpolis i Huddinge hälsar
via ett utskick ”Polisen kommer aldrig att vara
på rätt plats vid rätt tillfälle när det gäller
bostadsinbrotten - RING polisen om ni ser
något som inte stämmer i ert bostadsområde.
Lita på er intuition och ring oss hellre en gång
för mycket än en gång för lite!”

MISSA INTE
vårstädningen
23 och 24 april.
Samling vid Byan klockan 10.00

Nytt avtal med parkeringsbolag
Föreningen har tecknat ett nytt avtal med ett
parkeringsbolag för bevakning av våra
besöksparkeringar. Fordon som är
registrerade på eller brukas av boende i
Sörskogen kan komma att bötfällas för olovlig
parkering då dessa parkeringsplatser endast är
avsedda för just besökare. Den senaste tidens

Med vänliga hälsningar styrelsen

Kom ihåg att alltid ha frånluftfläkten på full styrka för bästa ventilation i din fastighet!

