
April 2007

Årsmötet 2007

I år var ca 80 hushåll representerade 
på årsmötet, vilket är betydligt fler 
är föregående år.

Kanske var det den utlovade 
informationen om värmepumpar 
som lockade. En mycket kort 
sammanfattning kommer här:

ü Bästa placering för 
inomhusdelen är i den nedre 
trappan.

ü Minsta modellen på 5,8 kilowatt 
räcker till våra hus.

ü Möjlig besparing: ca 5000-
7000 kwh/år.

ü 10-15 års livstid.
ü Pris (innan mängdrabatt) för den 

minsta modellen, inkl
installation max 5 m rör, exkl 
elinstallation, är 20 000 kr.

Kom ihåg att uppgifterna ovan 
kommer från leverantören. Vill du 
veta mer? Läs eller ring! 
www.ventilationsutveckling.se
Stefan Westin, 630 30 00

Styrelsen fick i uppdrag att gå ut 
med en förfrågan till samtliga 
medlemmar för att få en uppfattning 
av hur stort intresset är att investera 
i en värmepump. Ju fler som vill 
göra en beställning, desto bättre pris 
har leverantören utlovat.

Är du intresserad av att köpa en 
värmepump från Ventilations-
utveckling mailar du till 
styrelsen@sorsam.se, eller lägger en 
lapp i brevlådan på Flug 6. Uppge 
namn, adress (gärna även e-
postadress!) och telefonnummer där 
du kan bli nådd. Styrelsen 
sammanställer svaren och 
återkommer därefter med mer 
information. Ditt svar behöver vi 
senast den 1 maj.

Styrelsen vill poängtera att detta 
åtagande ligger utanför sitt egentliga 
uppdrag. Detta innebär att styrelsen 
INTE tar på sig något ansvar för 
eventuella inköp eller garantier, eller 
på något sätt går i god för 
leverantören. Det är helt den 
enskilde medlemmens beslut och 
ansvar!

Vårstädning

Snart är det dags för de årliga 
städdagarna! Som vanligt kommer 
det vara två dagar att välja på och 
självklart räknar vi med att så många 
som möjligt kan vara med. 

Passa på ta en titt i vår nyrenoverade 
byalagsstuga!

Mer info om årets vårstädning finns 
i den särskilda kallelsen som är
bifogat detta blad.



Valborg

Som aviserades på årsmötet kommer 
ansvaret för arrangemanget kring 
valborgsmässoafton att läggas ut på 
medlemmarna. Gatorna kommer att 
delas upp i ett antal grupper och en 
ansvarig i respektive grupp kommer 
att utses. Styrelsen kommer att ta 
fram informationsdokument så det 
tydligt framgår vad som ska göras.

Veronica Netscher kommer inom 
kort att kontakta den lyckliga granne 
som får äran att starta denna nya 
tradition! 

Ska du flytta eller är du 
nyinflyttad?

Om du ska flytta från Sörskogen är 
det viktigt att du meddelar detta. 
Likväl om du är nyinflyttad är det 
bra att kontrollera att styrelsen fått 
in dina uppgifter. 

Lägg en lapp i Ulf Zachrissons 
brevlåda, Bläck 28, eller maila till 
styrelsen@sorsam.se.


