
Söra Surr juni 2015 

Hej! 
Våren har kommit och gått och med lite god vilja kan vi kanske säga att 
sommaren står för dörren. Hur som helst, här kommer ytterligare ett nummer av 
Söra Surr, det sista innan hösten. 

Städdagen 
Det var bra uppslutning och vi hann med det mesta av det vi planerat. Flera av er 
återkopplade att vi beställt för många containrar och till nästa vårstädning 
kommer vi se över det. Vi har planerat att höststädningen ska ske den 17 oktober. 

Årsstämman 2015 
Vi planerar att ha årsstämma torsdagen den 17 september. Vi hoppas kunna boka 
samma lokal i Folkets hus som vi hade senast men har inte fått definitivt besked 
ännu. Du kommer få en kallelse och mer information i din brevlåda när det 
närmar sig men det kan vara klokt att redan nu boka in den kvällen i kalendern. 

Ekonomi 
Vi har inte haft några oväntade utgifter och vi ligger fortfarande på cirka 100 000 
kronor plus jämfört med budget. Kassören vill passa på och skicka en applåd till 
alla medlemmar när det gäller den senaste fakturan. Aldrig förr har så många 
betalat i tid. 

Arbetet vid infarten till Häggkullevägen 
En ny pumpstation finns på plats och vi har haft ett uppföljningsmöte med de som 
utförde arbetet. Vi har lämnat våra synpunkter på hur de återställt asfalt och 
grönytor och vi har en dialog om hur de ska förbättra/kompensera samfälligheten 
för de delar som inte blev bra.   

Favorit i repris 
Ni som bott ett tag i området känner igen det här men tyvärr måste vi lyfta upp det 
igen. Katter är mysiga och gulliga men de är inte välkomna att använda enskilda 
fastigheters tomter eller våra gemensamma sandlådor som toaletter. Vi vet 
naturligtvis inte om alla katter som gör det bor i området, men vi vill be er som 
har utekatter att ta ert ansvar och se till att de inte uträttar sina behov hos andra. 
På kommunens webbplats finns mer information om ditt ansvar som ägare. 
http://www.osteraker.se/boendemiljo/bostaderochhalsa/husdjur.4.71fcf4251429df
d2f5c4de.html#.VW2ppLkcT4h 

http://www.osteraker.se/boendemiljo/bostaderochhalsa/husdjur.4.71fcf4251429dfd2f5c4de.html%23.VW2ppLkcT4h
http://www.osteraker.se/boendemiljo/bostaderochhalsa/husdjur.4.71fcf4251429dfd2f5c4de.html%23.VW2ppLkcT4h


Simborgarvägen 
Problemet med att många som inte bor i området använder Simborgarvägen som 
avlämningsplats för sina skolbarn fortsätter tyvärr. Vi har satt upp skylt om att det 
inte är tillåtet men det har inte hjälpt. Därför fortsätter vi dialogen med såväl 
skolan som med Polisen om hur vi tillsammans ska kunna få till en bättring. 

Byggplanerna på fotbollsplanen 
Styrelsen fortsätter bevaka frågan. Vi har lämnat in ett överklagande avseende den 
föreslagna trafiklösningen och utfarten mot Simborgarvägen.

Avloppsrören 
Arbetet med att spola och filma rören är snart klart och vi kommer få en 
sammanfattande rapport och analys från företaget som utfört arbetet. Vår ambition 
är att vi senast till stämman i höst ska kunna ge en sammanfattning av läget och 
styrelsens förslag på hur vi går vidare. 

Uppgradering av TV-nätet 
Canal digital kommer göra en uppgradering av vårt tv-nät. Du hittar all 
information i det andra dokumentet som skickas med i det här mejlet. 

Lekplatserna 
Ett företag har besiktigat samtliga lekplatser och vi har fått en åtgärdslista 
prioriterad utifrån hur allvarliga brister som upptäckts. Vi har åtgärdat de akuta 
problemen och via kontaktpersonerna bjudit in alla UO att anmäla en person till 
en arbetsgrupp. Gruppens uppdrag är att till höstens stämma lägga fram ett förslag 
på hur vi långsiktigt ska tänka kring våra lekplatser. Idag har vi tio stycken vilket 
ställer stora krav på oss. Dels vad gäller kostnader, dels vad gäller underhåll. 
Självklart ska vi ha lekplatser i området men hur många de ska vara, hur de ska 
utformas, vilken utrustning de ska ha är några frågor som arbetsgruppen ska titta 
på. Är du intresserad av att vara med i arbetsgruppen kan du prata med din 
kontaktperson eller kontakta oss i styrelsen. 

Belysningen i området 
På senaste stämman fick styrelsen i uppdrag att prioritera frågan om belysning och 
armaturer. Vi har tagit hjälp av företaget Sustend för att göra en statusinventering 
av befintlig belysning samt upphandling av entreprenör för att byta armaturer.  
Vår ambition är att snart ha en entreprenör på plats och att bytet ska kunna 
genomföras i höst. 

Och med det vill vi i styrelsen önska alla en skön sommar. Även vi kommer ha 
semester så vi har inga fler ordinarie styrelsemöten inplanerade under juni och 
juli. Men självklart kan du nå oss via kontaktuppgifterna på föreningens 
webbplats om det inträffar något akut. 

Hälsningar 
Styrelsen 


