
 
 April 2011

Vårstädning i Sörskogen 
16 och 17 april 2011 
Samling i Byan 10.00 

Kom till Byalagsstugan kl 10.00 16/4 
lördag eller 17/4 söndag för att välja 
arbetsuppgift på vårstädningen.  
 
Ta med arbetshandskar, räfsa för att 
samla löv, borste för att sopa sand från 
gräsmattan och spade för att fylla hål i 
marken. Borste, olja och pensel finns på 
plats för den som oljar eller målar.  
 
Privat motorsåg, vanlig såg, hammare 
och spik/skruv samt skottkärra kan också 
komma till användning.  
 

Containers 
Fyra containers kommer att ställas upp 
inom området, tre för brännbart avfall 
och en för blandat avfall / övriga 
sopor (på Bläck närmast Byan).  
 
Tänk på att glassplitter, sand, metall och 
annat ”blandat avfall” samlas i separata 
säckar som läggs i containern för blandat 
avfall.  
Kvistar och löv samt annat brännbart 
avfall samlas i de tre containrarna för 
brännbart avfall.  
 

Garage 
Passa på att olja låset på egen garageport 
- vi har köpt in några burkar olja just för 
det ändamålet. Aktuellt nu också att 
påminna om eget ansvar när det gäller 

att tömma garaget på annat än fordon, 
sopa golvet och göra rent garageporten 
med hjälp av såpa, borste och vatten.  
 

Efter jobbet, vid 14-tiden  

När vi har gjort fint i området, bjuder 
SÖRSAM på grillad korv och kaffe, saft 
och kakor. Då kan det vara trevligt att 
återse sina grannar och träffa de som 
kommit till under vintern. 
 

Flaggning i Sörskogen 
I minst tio år har den svenska flaggan 
vajat uppe vid Byan på varenda 
flaggningsdag. Det är Lasse Hanson som 
ensam har ansvarat för det. Även när han 
fått kännedom om sorgebud eller någon 
att fira har han ställt upp. Vi vill härmed 
framföra ett stort tack till dig, Lasse! 
 
Nu kan det tyvärr bli ändring på 
flaggningarna, för i fortsättningen får vi 
själv hissa upp flaggan. Ta kontakt med 
styrelsen@sorsam.se så tar vi fram 
flaggan åt dig när det behövs.  
   

styrelsen@sorsam.se 
Nu har 22% av medlemmarna meddelat 
sin epostadress och vi kan börja skicka 
elektronisk post. Vi hoppas att många 
fler vill ta emot sina infoblad på det 
miljövänliga sättet.  
 
Tills vidare är det dock enklast att dela 
ut infoblad till samtliga brevlådor som 
hittills.

 
Hälsningar från Styrelsen 


