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Årsstämma 2021 
Sörskogens samfällighetsförening har 

årsstämma tisdagen den 9 mars 2021. 

Styrelsen återkommer med mer info 

gällande plats. 

Anteckna tidpunkten redan nu.  

. 

 

Avgifter på gästparkering 

Enligt beslut på årsmötet i mars så 

kommer samfälligheten införa 

betallösningar på våra gästparkeringar. 

Detta kommer ske igenom EasyPark. 

Det kommer att vara fri parkering under 

de tre första timmarna. Därefter 

debiteras 5:- per påbörjad timme. Mer 

info kommer.  

 

 

 

Elskåpsbyte 

 

Nu är bytet av elskåp på vissa fastighets 

fasader slutfört.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner till årsstämman kan 

lämnas till styrelsen@sorsam.se 

senast den 31. januari 2021 

 
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 
valberedning@sorsam.se 
Hela valberedningen hittar du på 

hemsidan. 

Se också bifogat blad från 

valberedningen. 

 

 

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 
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Bäste boende i Sörskogen,   

 
Årsstämman närmar sig med 
stormsteg. Vi i valberedningen har 
nu påbörjat arbetet med att ta 
fram ett förslag till styrelse för 
nästkommande verksamhetsår 
och vi kommer att presentera vårt 
förslag på stämman i mars 2021.   
Som alla vet består Sörskogens   
samfällighetsförening 
(SörSam) av 270 radhus och vi har 
en styrelse om 8-9 personer som 
hjälper oss boende med att sköta 
om våra gemensamägda intressen. 
Styrelsen har hand om att sköta 
drift och underhåll av 
samfällighetens 
ansvarsområden som omfattar sa
mfälld mark, radhusens 
tak, el, garage, lekparker, sommar- 
och vinterunderhåll mm. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Att vara med i styrelsen är ett 
kraftfullt och inspirerande sätt att 
etablera sig positivt hemma i 
Sörskogen. Vi vill gärna få kontakt 
med dig som ännu inte har varit 
engagerad i föreningens arbete 
och vi vänder oss både till dig som 
är nyinflyttad och till dig som har 
bott i området en tid. 
Hör av dig till valberedningen så 
berättar vi mer om uppdraget och 
vad det innebär. 
Skicka ditt förslag 
till valberedning@sorsam.se. Vi är 
tacksamma för alla tips och förslag 
som vi kan få. Vi behöver ditt 
förslag helst så fort som möjligt 
men senast den sista januari. 

 
 

Varmaste hälsningar,    
Valberedningen i Sörsam,   
Anders, Olle och Christina  
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