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Årsmöte 2006 
 
Vi vill än en gång påminna om 
årsmötet den 8 mars, 2006 i 
Folkets Hus! Glöm inte att notera 
i era kalendrar! Kallelse kommer 
att skickas ut under januari 
samtidigt med årsberättelsen. 
 
 Välkomna! 
 
Motioner 
 
Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast sista januari, 
2006. Ni är välkomna att lämna 
in era motioner till respektive 
gaturepresentant, eller maila in 
dem till styrelsen@sorsam.se 
 
Byan 
 
Glöm inte bort att Byan finns till 
uthyrning när ni ska ha fest eller 
någon annan tillställning där ni 
behöver mer utrymme än 
hemma! 
 
Om ni vill gå och titta på 
utrustningen eller bara se hur det 
ser ut, kontakta gärna någon av 
oss i styrelsen så ska vi se till att 
ni får komma in! 
 
Medlemmar kan boka Byan på 
telefon 073 – 569 72 63 på 
torsdagar kl 19 – 20.  

 
 
 
 
Övriga tider kan du läsa in ditt 
namn och telefonnummer så 
ringer byanvärden upp. Regler 
och pris för uthyrning får du av 
byanvärdarna. 
 
Apropå Byan, så vet vi ju alla att 
nöjeslivet i Sörskogen är magert. 
Tidigare fanns en pubgrupp som 
ordnade fester i Byan för 
medlemmarna, men den har 
dessvärre avsomnat. Vill du vara 
med och återuppliva pubgruppen, 
hör gärna av dig till någon i 
styrelsen. 
 
 
 
Nyårsraketer 
 
Styrelsen har ombetts att ta upp 
lite ang nyårsfirandet, för allas 
trivsel. Till nyårsfirandet hör ju 
raketer som vi alla uppskattar,  
men vi skulle ändå vilja vädja 
till både föräldrar och barn att 
vara försiktiga med både var och 
vilka raketer ni smäller av. Det är 
många som går till fotbollsplan/ 
isbanan för att skjuta av raketer, 
vilket är helt i sin ordning, men 
snälla, använd inte nätet runt 
planen till att sätta fast dem i, det 
blir stora hål som sedan måste 
repareras för dyra pengar.  



 
Det är också trevligt att ta med 
sig champagne eller något annat 
att inviga nyåret med och det är 
självklart inte något problem, 
bara tomglasen/resterna följer 
med hem. Det kan visserligen 
vara svårt att se i mörkret, men 
man kan ju göra så gott man kan 
och gå tillbaka nästa morgon.  
En raket som ligger kvar och som 
inte avfyrats ordentligt kan hittas 
av ett barn som är ute och leker 
och orsaka skador som nog ingen 
av oss vill ha på vårt samvete.  
 
Sist men inte minst  
 
Sist men inte minst, en liten 
vädjan från alla hundar i 
området:  
 
Snälla, spar så många av 
raketerna som möjligt till 
tolvslaget och stå inte för nära 
husen när ni smäller av dem. 
Det tar lång tid att bli människa 
igen efter en nyårsafton! (särskilt 
när man är hund…) 

 
 
 

      
 

 
Gästparkeringen 
 
Du som har gäster under 
helgerna, tänk på att det är 24 
timmarsgräns som gäller på 
samma P-plats. Ett litet tips till 
era gäster - lägg en lapp i 
framrutan med ett telefon- 
nummer så kan de som vill byta 
plats nå varandra och slippa P-
böter. 

 
Glöm inte att besöka vår 
hemsida http://www.sorsam.se  
Vår webmaster är Lars Hanson, F 
37. Adressen till styrelsen är 
oförändrad: styrelsen@sorsam.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Till sist vill vi i     
     styrelsen önska alla   
            medlemmar  
 
 
 
 

        ETT RIKTIGT   
    GOTT NYTT ÅR! 
 
   
 


