
 
 
 
 

Årsstämma 2014 
Boka tisdagkvällen den 11 mars 2014 kl 
19.30  för årsstämman i Folkets Hus i 
Huddinge centrum. Kallelsen kommer i alla 
postlådor när tiden närmar sig. 
 

Motioner 
Motioner till stämman kan lämnas till 
styrelsen@sorsam.se senast den  
31 januari 2014.  
 

Valberedning 
Valberedningen behöver två nya kandidater 
att väljas in till nästa års valberedning, en 
från långa Tagg och en från Flug. Har du 
tips eller frågor är du välkommen att tala 
med Robert Ervenius, B111, tel.08-7743037 
eller skicka mail till robert@ervenius.nu.  
 

Byalagsstugan 3/3 - 3/4 
Toaletten i Byan kommer att renoveras och 
då går det inte alls att boka Byan, som 
kommer att vara stängd för ombyggnation 
under tiden 3 mars - 3 april. 
 

Städdagar 5-6 april 2014 
Boka in redan nu Sörsams städdagar lördag 
5 april och söndag 6 april så att du inte 
missar tillfället. Vi brukar först kratta, måla, 
klippa buskar etc. under ett par timmar för 

att snygga upp vårt område och sedan grilla 
korv och fika tillsammans.  
 
Skulle snön ligga kvar 5-6 april reserverar vi 
även onsdag den 30 april för återstående 
vårstädning. 

 
Valborgsmässoeld 30 april 

För att förbereda Valborgsmässofirandet 
kommer en arbetsgrupp att utses enligt ett 
schema som skapades för något år sedan för 
hela området. Det behövs cirka tio personer. 
Färdig minneslista på olika åtgärder finns. 
 
De som i år är i tur att jobba, T1-23 och 
T153-175, får gärna höra av sig. Någon 
vecka före Valborg blir alla berörda 
kontaktade av Robert Ervenius, B111, för att 
samlas till gemensam planering.  
 
Efter aktiviteterna vid brasan kan de som 
vill samlas till PUB i BYAN. Då är det 
styrelsen som ordnar.  
 
Till sist en påminnelse: Blanda inte in gamla 
möbler eller annat skräp i högen av julgranar 
och torrt ris, för att vi även i år skall få 
eldningstillstånd för vår traditionsenliga 
valborgsmässoeld.  
 
Sörskogen den 23 januari 2014 

  
Vänliga hälsningar från Styrelsen   

 
 

   


