
 December 2006

Årsmöte 2007

Årsmötet 2007 går av stapeln den 
14:e mars! Glöm inte att notera i era
kalendrar! Kallelse kommer att 
skickas ut i slutet av januari 
samtidigt med årsberättelsen.

Välkomna!

Motioner

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast sista januari, 2007. 
Ni är välkomna att lämna in era 
motioner till respektive 
gaturepresentant, eller maila in dem 
till styrelsen@sorsam.se

Byan

Byan har fått en ”ansiktslyftning” 
med hjälp av Lars Lundin och 
händiga styrelsemedlemmar! 
Om du går in på Sörsams hemsida 
www.sorsam.se så hittar du fler 
bilder på hur fint det har blivit!

Du kan boka Byan via Alfi eller Paul, 
må-fr 10.00—20.00 på tfn 7793757.

Kabel-TV-nätet

Sörskogens kabel-TV nät börjar bli 
gammalt och vi närmar oss allt mer 
den dagen då det måste bytas ut eller 
uppgraderas, både av tekniska och 
ekonomiska skäl.

Tekniken

Nyare kabel-TV nät erbjuder 
möjligheten till både TV, telefoni och 
bredband via kabel-TV, det som
populärt kallas ”3- hål i väggen”. 
Denna möjlighet finns i dagsläget 
inte i vårt kabel-TV nät. Därutöver är 
det möjligt att det finns annan 
teknik, t.ex. fiber, som kan vara ett 
alternativ till kabel-TV.

Ekonomin

I takt med att anläggningen åldras så 
börjar förstärkarna gå sönder, detta 
innebär att driftskostnaden för att 
hålla anläggningen igång successivt 
ökar. Med anledning av ovanstående 
så har vi i Styrelsen påbörjat arbetet 
med att ta fram ett förslag till vad vi 
skall göra med vårt Kabel-TV nät. 

Det finns i nuläget, enligt vår 
uppfattning, två alternativa vägar att 
gå, antingen att uppgradera vårt 
befintliga nät till dagens teknik med 
3-hål i väggen eller att ersätta detta 
med annan teknik. För att komma 
vidare med detta arbete behöver vi 
dock all hjälp vi kan få. 



Du som känner att du kan avsätta tid 
till detta är varmt välkommen att 
kontakta Pierre Svanberg på  Taggen
79 och anmäla ditt intresse. 

Vår ambition är att till årsmötet 
2007 ha kommit så pass långt att 
beslut kan fattas om vilken lösning 
som Samfälligheten skall använda, 
samt att Styrelsen erhåller mandat 
att gå vidare med upphandling av 
denna. Vill du göra din röst hörd så 
kom till årsmötet!

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. 

Sedan en liten vädjan 

från alla hundar i området inför det 
stundande nyåret: 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.

Till sist vill styrelsen önska alla

 EN RIKTIGT GOD JUL  
OCH ETT GOTT NYTT 



 ÅR!
 


