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Årsmötet
2008 års stämma gick snabbare än någonsin 
förr och punkterna gicks igenom på löpande 
band. Kanske berodde det på att endast 38
fastigheter av totalt 270 fanns represente-
rade på mötet. Tänk på till nästa år att 
årsstämman är ett bra tillfälle att göra din 
röst hörd och kunna påverka det som händer 
i vår samfällighetsförening!

Veronica Netscher valdes till ny ordförande 
för de två kommande åren och Marika Käll 
valdes in som suppleant för 1 år. Greta 
Tellström och Roger Östman avgick och 
avtackades med sedvanliga blombuketter.

På vår begäran kom två representanter från 
ComHem till mötet för att vi skulle kunna 
ställa frågor om installationerna som utförts 
och få information om tillgängligt utbud. Ett 
viktigt budskap var att felanmälan ska ske 
till ComHem på telefonnummer:

0771-550000

Protokollet från årsstämman är klart men 
måste undertecknas och kommer inom kort i 
brevlådan. Vill du läsa protokollet innan 
utdelning skett finns det hos mötes-
sekreteraren Ann Nilsson, Bläck 115. 

Elavläsning
Nu är det snart dags för avläsning av 
elmätaren i garagen. Lappar kommer att 
delas ut i brevlådan som vanligt.

Medlemsavgift
Inbetalningskorten för medlemsavgiften för 
första kvartalet har delats ut mycket nära 
inpå förfallodatum. Detta beror på att korten 
inte kunde tryckas upp innan stämman 
beslutat om avgiftens storlek. Om du blir 
någon dag sen med betalningen denna 
månad, så kan jag avslöja från rätt säkra 
källor att du inte kommer att beläggas med 
straffavgift.

Dags för sotning?
Rensning av ventilation samt im-kanaler är 
fastighetsägarens eget ansvar. För de flesta 
av oss var det länge sedan detta gjordes. 
Huddinge sotningsdistrikt kommer därför 
inom kort att lägga ut lappar i brevlådorna 
med erbjudande om sotning. 

Telefonkatalog
En ny telefonkatalog för Sörskogen är under 
tryck. Kontrollera gärna dina egna uppgifter 
och meddela eventuella felaktigheter så 
korrigering kan göras till nästa år. Meddela 
Ulf Zachrisson eller e-posta till 
styrelsen@sorsam.se.

Parkering
Det tar verkligen emot att skriva denna 
rubrik igen, därför fattar jag mig kort och 
vänder mig förstås bara till berörda. 
Använd inte gästparkeringarna för
era egna bilar. De få platser som finns 
måste vara tillgängliga för våra 
besökare.

Viktiga datum - våren 2008

26-27 april Vårstädning
30 april Valborg

Boka in dessa datum och håll utkik 
efter kallelse samt inbjudan.


