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Årsstämma 2015 
Sörskogens samfällighetsförening har 
årsstämma tisdagen den 10 mars 2015 
med start kl 19.30 i Folkets Hus. 
Anteckna tidpunkten redan nu.  
 
Motioner till årsstämman kan 
lämnas till styrelsen@sorsam.se 
senast den 31. januari 2015 kl 
17.00. 
 
Valberedningen vill gärna ha kontakt 
med medlemmar som är intresserade att 
delta i samfällighetens gemensamma 
angelägenheter, dels i styrelsen, dels 
med andra uppgifter som du kan bidra 
med. Du når valberedningen genom att 
kontakta Robert Ervenius, tel 08-774 30 
37 eller robert@ervenius.nu.  
Hela valberedningen hittar du på 
hemsidan. 
 

Intern telefonkatalog 
Efter årsmötet vill vi gärna ge ut en 
aktuell intern telefonkatalog. Var vänlig 
kolla att namn och aktuellt nummer 
finns med i den nu två år gamla 
katalogen eller sänd aktuella uppgifter 
till styrelsen@sorsam.se.  
 

ComHem 
Avtalet är omförhandlat och vi får ett 
lägre pris i fortsättningen. Ärendet 
kommer upp på årsstämman. 
 

 

Tack för hjälpen, 
alla frivilliga! 

Som ni säkert har noterat fick inte 
Indianparken godkänt för barnlek längre 
och de gamla konstruktionerna är borta. 
Lekparksgruppen har hittat bra priser på 
klätterställning, gunga och boulebana, 
som styrelsen har beställt för leverans i 
mars-april.  
 
Gångvägen som brukar bli pulkabacke 
på vintern har utrustats med pulkaskydd.  
Låt skydden sitta kvar så vi kan använda 
dem under flera vintrar. 
 
För att omvandla lilla fotbollsplanen till 
skridskobana har vi på senare år inte 
hittat frivilliga och anlitar därför extern 
entreprenör för vattning några gånger 
under vintern. Bra is bildas bara när det 
är kallt. Men när vintern väl är här 
hoppas vi att barn och föräldrar kan 
hjälpas åt att skotta bort snön från 
skridskobanan. 
 
Julgransplundring18 januari 
Sörskogens Villaägareförening 
tillsammans med Sörsam ordnar 
julgransplundring den 18 januari kl 11-
13 i Balingsnässkolan. 
Anmälan senast 14/1 genom betalning 
till pg 105595-3. Inträde 50 kr/person 
eller 200 kr/familj om två vuxna och tre 
barn. Program och mera information  
finns på "gamla Sörskogens" hemsida 
www.sorskogens.se. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Gamla julgranar 
Gamla julgranar kan bäras bort till 
platsen för valborgsmässoelden som 
ligger på kommunens mark intill 
pumpstationen.  
 
För att få eldningstillstånd får det inte 
finnas målade eller tryckimpregnerade 
plank på kasen. Vi skall heller inte lägga 
tjocka stockar där, utan bara julgranar 
och grenar som brinner upp på några 
timmar. När elden slocknat skall ju alla 
kunna fortsätta valborgsmässofirandet 
inomhus. 
 

Nyårsafton 
Alla hundar lider av smällar och ljudet 
av raketer - visa hänsyn och begränsa 
smällandet till tolvslaget.  
 
Lämna alltid rent efter ditt festande. Vi 
vill inte ha rester från smällare, raketer, 
burkar och glas i vår omgivning. Tänk 
också på att inte rikta nyårsraketer mot 
bebyggelse, där de kan tända hela hus 
om de landar på tak eller balkong.  
 

Städdagar 25-26/4  
Boka in redan nu Sörsams städdagar så 
att du inte missar tillfället att träffa dina 
nya och gamla grannar. Vi brukar jobba 
på förmiddagen med olika saker - kratta, 
måla, ansa buskar - i vår gemensamma 
anläggning och sedan fika tillsammans. 
Välj lördag den 25 april eller söndag den 
26 april för det gemensamma jobbet.  
 

Trafiksäkerhet 
Parkeringsförbud på våra gator och 
lapplisornas sporadiska besök skulle 
garantera att det hela tiden finns plats för 
utryckningsfordon på alla våra gator. 

Men hur långt räcker det? När 
kommunen häromdagen skulle salta och 
strö sand på våra gator stod flera bilar 
parkerade på Flug. I kontakt med  
kommunen fick vi rådet att fotografera 
bilar parkerade på gatan och skicka in. 
Vill ni vara snälla och följa regler så vi 
får en fridfull tillvaro här i Sörskogen! 
 
Den mörka tiden på året är det direkt 
farligt att gå eller cykla utan ordentliga 
reflexer. De som kör bil på Tryffelvägen 
kan intyga att det är svårt att se om en 
grupp barn rör sig på bilvägen.  
Använd gångvägarna när du och dina 
barn ska ner till "gamla Sörskogen" och 
Balingsnässkolan. 
 

Sist, men inte minst  
• Släck alla levande ljus när du 

lämnar rummet.  
• Det kan vara bra för dina grannar 

att veta om du ska flytta eller 
bara åker bort några dagar.  

• Om du upptäcker brand eller 
pågående inbrott, ring 112. 

 
 
 

God Jul och Gott Nytt År!  
Önskar Styrelsen   

 
 
 
 
 
 

 


