
 
 
 
 
Så här ser vi i SÖRSAMs nya styrelse ut! Nederst från vänster Greta Tellström, vår ordförande för 
tionde året i sträck! Så är det också svårt att hitta någon som sköter den sysslan lika bra… Till höger om 
Greta sitter vår kassör Ulf Zachrisson och bredvid honom Ronny Krusell, vice ordförande. 
I bakre raden från vänster: Lars Berglund, Johan Wahlström (ny!), Olle Larsson, Pierre 
Svanberg (ny!) och Eva Åström, sekreterare. Ej med på bild: Christian Haupt. 
 

 
 
 
 

Ansvarsområden 
 
Som vanligt har styrelsemedlemmarna olika 
ansvarsområden. Till dem ska du i första hand 
vända dig med frågor som rör området. 
 
Byalagsstugan  Ulf B 28, Johan B 113 
Bollplan Olle F43 
Garage Christian  
Garagebelysning Per E B 6 - ej styr 
Grannsamverkan Christian 
Hemsidan Mats J B 10 – ej styr 
Infobladet mm Eva F 18 
Lekparker Olle 
Miljöstationen Christian 
Lån av kompostkvarn, stege m m som tillhör 
SÖRSAM Ronny, Lars F 83 
Pulkaskydd Allan N, F 34 – ej styr 
Tak Ronny F 9 
Telefonkatalog Leif N F 4 – ej styr 
Trafiksäkerhet Lars 
TV-nät            Mattias L T 13 – ej styr 
Vatten o avlopp          Lars, Pierre T 79 
 
 
 

 
 

Gaturepresentanter 
 
För att du lätt ska nå styrelsen har vi också delat 
in oss geografiskt.  
 
           Bläckvampsvägen 
     1 – 71  Christian B 21 
73 – 127 Johan B 113 
    2 – 28 Ulf B 28 
 
           Flugsvampsvägen 
    1 – 31 Ronny F 9 
  37 – 83 Lars F 83 
2 – 40, 85 – 111 Eva F 18 
 
           Taggsvampsvägen 
1 – 23, 153 – 175, 
2 – 40, 177 – 195 Greta T 147 
25 – 93, 95 – 151 Pierre Svanberg T 79 
 
 
 

        

      ➢ 



Information 
Mer info hittar du på hemsidan 
http://sorsam.has.it.  Vår mailadress är också 
som förut: sorsam@sverige.nu. Maila gärna dina 
åsikter och förslag till styrelsen. 
 

Vårstädning 
 

                     
 
Det som står närmast på programmet är 
vårstädningen den 24 – 25 april. Fyra stora 
containrar är beställda och som vanligt känns 
det som om Sörskogen är i större behov av 
uppryckning än någonsin. Den som tror att det 
är ute att röka har nog aldrig tittat runt 
busshållplatsen… 
Boka in någon av dagarna redan nu, en 
påminnelse kommer när helgen närmar sig. 
 

Valborg 
Som vanligt kommer det att se städat och fint ut 
till Valborgsfirandet. Brasan var ju lite svår att få 
fyr på förra året, men det ska nog gå bättre i år. 
 

              
 
Vilket gör att brasvaktsjobbet inte blir så 
betungande. Detta leder mig OSÖKT till en 
vädjan till medlemmarna: 
Styrelsen vill gärna ha hjälp att vakta brasan, 
kratta ihop det som hamnat bredvid och se till 
att elden inte sprider sig. 
Om några anmäler sig frivilligt, kan det räcka 
med att var och en vaktar brasan en timme på 
kvällen. 
Det är ju inte så långt att gå numera heller, när 
eldplatsen ligger bredvid pumphuset. 
Maila eller kontakta på annat sätt någon av 
styrelsemedlemmarna. Vi tar tacksamt mot all 
hjälp. 
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Pubkväll 
Som vanligt blir det pubkväll på valborg. Från 
många håll har det dessutom uttryckts önskemål 
om fler pubkvällar. Greta och Pereric är dock 
nöjda med att hålla i valborgspuben. 
 

 
Fullt så uppklädda är vi sällan på valborgspuben 

 
Tidigare fanns en festkommitté i området, tyvärr 
avsomnad numera. På senare år har många 
yngre förmågor flyttat hit – kanske finns det 
några som känner för att ordna en eller flera 
pubkvällar. 
Fullsatt blir det garanterat! 
Prata gärna ihop er – valborgspuben är ett 
lämpligt ställe. Hör av er till någon i styrelsen 
eller maila. 
 

Gästparkeringen 
Som alla säkert märkt har Länsparkeringars 
övervakning av gästparkeringarna fått önskad 
effekt. Numera finns det plats för gäster att ställa 
sin bil där – även på helgerna!   
 

 
Gästparkeringen förr… 

 
Och nu är våren äntligen här. Bäckarna porlar, 
fåglarna sjunger och vårblommorna har slagit ut. 
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön 
fortsättning på våren och ser fram mot ett 
fortsatt trevligt samarbete med våra 
medlemmar. 
 
 

 
 


