
 
 
 April 2013 
 

Informationsmöte 23 april kl 19 i Byan 
 

Enligt årsstämmans beslut ordnar vi informationsmöte om 
bredband tisdagen den 23 april 2013 kl 19.00 

i Byalagsstugan.  Välkommen! 
 

 
Efter årsstämman har styrelsen organiserat sig 
enligt följande: 
 
Styrelsen 
Greta Tellström  ordförande 
Anders Palm  vice ordförande 
Henrik Wohlmer  kassör 
Auli Sarlin  sekreterare 
Marko Grbovic  tak 
Inger Nyberg  byan, miljöfrågor 
Michael Nyberg  TV-nät 
Pierre Kuster  VA, garage 
Stefan Zanardi vinter- och 

sommarunderhåll 
 
Byalagsstugan bokas fortfarande via Camilla 
Adolfsson och den som vill flagga ombeds 
vänligen kontakta styrelsen. 
 
Den kompletta listan på ansvarsområden läggs 
inom kort på hemsidan och i telefonkatalogen. 
 
Nya gaturepresentanter 
Bläck 1-71  Pierre Kuster 
Bläck 2-28  Stefan Zanardi 
Bläck 73-127  Stefan Zanardi 
Flug 1-31  Michael Nyberg 
Flug 37-83  Michael Nyberg 
 
 

 
I samtliga ärenden når du oss snabbast och 
enklast via epost till styrelsen@sorsam.se   
 
Den som inte har epost kan lägga en lapp hos 
närmaste gaturepresentant eller ringa de 
nummer som styrelsemedlemmarna har angivit 
i den interna telefonkatalogen.  

 

Vårstädning i 
Sörskogen  

27 och 28 april  
Samling i Byan kl 9.30 

 
Kom till Byalagsstugan kl 9.30 lördag 27/4 
eller söndag 28/4 för att välja arbetsuppgift på 
vårstädningen. 
 

Ta gärna med 
arbetshandskar, räfsa för att samla löv, borste 
för att sopa sand från gräsmattan eller spade 
för att fylla hål i marken. Märk privata 
arbetsredskap med namn och telefonnummer 
om du lämnar dem ifrån dig. Borste, olja och 
pensel finns på plats för den som väljer att olja 
eller måla. 
     



Fyra containers ställs upp inom området: 
- tre för brännbart avfall och  
- en för blandat avfall (ställs på Bläck 

närmast Byan). 
 
Kvistar och löv samt annat brännbart avfall 
samlas i de tre containrarna för brännbart 
avfall. 
 
Glassplitter, sand, metall, övriga sopor och 
annat "blandat avfall" samlas i separata säckar 
som läggs i containerns för blandat avfall.  
 

Garage 
På städdagarna kan du även passa på att olja 
låset på egen garageport - vi har köpt in några 
burkar olja just för det ändamålet. Aktuellt nu 
också att tömma garaget på annat än fordon, 
sopa golvet och göra rent garageporten med 
hjälp av såpa, borste och vatten. 
 

Gemensam fika när du är klar 
När vi har gjort fint i området, bjuder Sörsam 
på grillad korv och kaffe, saft och småkakor. 
 

Första kvartalsavgiften 2013 
Enligt beslut på årsstämman anlitar vi 
Villaägarna med att fakturera medlems-
avgiften. För att nyordningen skulle hinnas 
med flyttades betalningsdagen till den 29 april.  
Ett tjugotal har dock av olika anledningar 
betalat första kvartalsavgiften till Sörsam och 
kommer naturligtvis också att prickas av innan 
påminnelsebrevet från Villaägarna går ut i 
början av maj. 
 

Mätarställningen i garaget 
De kilowatttimmar som ni har förbrukat i 
garaget under vintern kommer att debiteras i 
samband med en kommande kvartalsavgift.  
 
Läs därför av mätarställningen i garaget den 
27. april och rapportera siffran med din 
förkortade adress (typ B130) och fastighets-
ägarens namn till styrelsen@sorsam.se. 
 
 
Adress:  ____________ 
  GataNummer  (typ B130) 
 
Mätarställning:  ____________ 
 
Namn:  ____________ 
 

Läs av 27/4, lämna in senast 15/5 
 
Du som inte skickar epost kan skriva 
uppgifterna på papper och lämna till oss i 
styrelsen under vårstädningen 27-28/4 eller i 
Michaels postlåda F41 senast den 15. maj.  
 
Försenad rapport debiteras med 50:- oavsett 
om du har förbrukat el eller inte. 
 

Valborg 30 april 2013 
Traditionsenligt valborgsmässofirande med 
fackeltåg från Byan ner till brasan och  
trevligheter vid elden ordnas i år av Robert 
Ervenius, korta Taggen och Sörskogens 
idrottsförening. Därefter är alla välkomna till 
puben i Byan (ca kl 21-24).

 
Hälsningar från Styrelsen 

 


