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Årsmötet är avklarat och i och med det har SÖRSAM fått en ny styrelse. Både nya och gamla 
medlemmar sitter i styrelsen och en utförligare presentation av dem – med bild – kommer så 
fort vi har lyckats samla alla.
Styrelsen för SÖRSAM 2005/2006:
Ordförande Greta Tellström Vice ordförande Ronny Krusell (Tak)
Kassör Ulf Zachrisson (Byan) Sekreterare Lena Averin

Övriga med huvudsakliga ansvarsområden:

Olle Larsson  Entreprenader Pierre Svanberg Vatten & avlopp
Johan Wahlström Byan Anders Palm Grannsamverkan, trafiksäkerhet
Roger Östman  Garage

Utförligare beskrivning om ansvarsområden kommer att stå i den nya telefonkatalogen som är 
under utarbetande. OBS – de styrelsemedlemmar som ansvarar för Byan tar INTE emot 
bokningar. Det görs som vanligt på tel 073 – 569 72 63.

Styrelsemedlemmarna är gaturepresentanter för följande adresser:

Bläcksvampsvägen:
1 – 99 Johan Wahlström B 113 2 – 28, 101 – 127 Ulf Zachrisson B 28
Flugsvampsvägen:
1 – 31 Ronny Krusell F9 37 – 83 Olle Larsson F43
24 – 40/85 – 111 Roger Östman F 38
Taggsvampsvägen:
25 – 93 Anders Palm T65 1 – 23/153 – 175/
95 – 151 Pierre Svanberg T79 2 – 40/177 – 195 Greta Tellström T 147

Ny hemsida!
Sörsam har fått en ny hemsida och en ny 
webmaster. Den nya adressen är: 
http://www.sorsam.se och ligger under en 
egen domän. Vår nye webmaster heter Lars 
Hansson, F 37. Mailadressen till styrelsen är 
oförändrad: sorsam@sverige.nu.



Valborg…
…närmar sig med tillhörande festligheter. Alla 
har tydligen inte uppmärksammat SÖRSAMS 
tidigare uppmaning att INTE lägga mer på 
kasen. Nu är den så stor att det är tveksamt om 
vi får elda upp den för brandmyndigheten.  Åk 
därför med ditt trädgårdsavfall till 
återvinningstationen.

Om vi skulle få tända brasan behöver styrelsen 
hjälp av några frivilliga som brandvakter. Med 
tanke på hur snabbt förra årets brasa brann ner 
behöver arbetet inte bli så betungande. Räkna 
med en eller högst två timmars vaktande. Känner 
du dig manad – kontakta din gaturepresentant.

Några incidenter…
…har under våren inträffat på våra parkvägar. 
Många ungdomar har i våryran tagit fram sina 
mopeder och testat dem på parkvägarna. Boende 
i området har helt korrekt påpekat för 
ungdomarna att det INTE 
är tillåtet att köra moped 
på cykel- och gångbanor 
(det står även på 
skyltarna). 
Reaktionerna har varierat. 
En del ungdomar har 
uppenbarligen trott att mopeder varit tillåtna 
och när de fått veta att så inte är fallet, använt 
gatan i stället. Andra har sagt att de struntar i 
förbudet och att gående får flytta på sig när de 
kommer.
Vi vädjar därför till mopedburna ungdomars 
föräldrar att uppmana sina barn att inte köra på 
gång- och cykelbanor. Tack!

Kabelnätet…
…har tyvärr drabbats av störningar flera gånger i 
vår. Första gången lagades det snabbt, andra 

gången var 
avbrottet något 
längre. 
Båda avbrotten 
var en följd av 
det åsknedslag 
som drabbade 
området 
sommaren 2004. 
Då byttes en stor 

del av förstärkarna i kabelnätet, men vi fick då 

också veta att fler förstärkare troligen var 
skadade vilket skulle leda till problem längre 
fram. Det är just det som inträffat nu.
Frågan om SÖRSAM skulle upphandla ett 
serviceavtal för kabelnätet har varit uppe på ett 
årsmöte tidigare. Stämman röstade då mot ett 
serviceavtal, mest på grund av den höga 
kostnaden.
Som det är nu har vi ingen jourberedskap för 
avbrott och därför får vi ha tålamod när det 
inträffar. Om det, som den 16 april, inträffar på 
en lördag är det svårt att snabbt få problemet 
fixat.

Sitter du på däck?
Att bli av med utslitna 
däck är inte det lättaste 
idag.  Flemingsbergs 
återvinningstation tar 
inte emot däck och på 
andra ställen kostar 
det än slant att bli av 
med dem. Men –
Östberga 
återvinningsstation 
bredvid 
Huddingevägen, precis 
innan infarten till 
tunneln, tar emot däck 
gratis!                                    

Sotning…
…och rengöring av luftkanaler var tidigare 
obligatoriskt och sotaren kom på besök med 
jämna mellanrum. Idag är det frivilligt, vilket 

många tycker har gjort 
tillvaron krångligare.
Arbetet behövs ändå och 
kanske vore ett samarbete 
mellan grannar bra i det här 
fallet. Sotarmästaren i 
området kommer att ge alla 
medlemmar skriftlig 

information om hur det ska gå till.

Viktiga datum…
…den närmaste tiden:

• 23 – 24 april Sörskogens städdagar (kl 10 – 14)
• 30 april Valborgsfirande i Sörskogen (20 - ?!)

Med önskan om en 
trevlig vår




