
 
 

Januari 2004   
 

 
Tiden går fort… 
det märker man inte minst när det är dags att 
påminna om årsmötet. Det känns som om det 
bara var några månader sedan sist. 
 

  
 
Det mesta är också som tidigare. 
Plats: Folkets Hus 
Datum: 2 mars 2004 
Tid: kl 19.30 
 
Du kommer att få en separat kallelse när det 
börjar närma sig, men det är en bra idé att skriva 
in datumet i almanackan redan nu. 
 
För att vi ska få… 
något att diskutera på årsmötet måste vi förstås få 
in motioner från våra medlemmar. Som vanligt är 
det inga formella krav på hur de ska se ut. Det 
viktigaste är att det klart framgår vad motionen 
handlar om samt att medlemmens namn och 
adress finns med. 
Nytt för i år är att det går lika bra att skicka 
motionen via mail direkt till SÖRSAM. 
Analogt kan man stoppa motionen i någon av 
styrelsemedlemmarnas brevlåda. 

                    
 
OBS! Absolut sista dagen som 
motionerna ska vara inlämnade är 
måndagen den 2 februari.  
Motioner som inkommer efter detta datum kan 
inte tas upp på årsmötet. 

Många har åsikter… 
om styrelsens arbete. ”Varför gjorde ni inte så 
här i stället?” får vi ofta höra. Det bästa sättet att 
påverka styrelsens arbete är att själv bli medlem. 
Vid varje årsmöte blir det plats för nya 
styrelsemedlemmar. Om du vill hjälpa till med 
vissa uppgifter utan att vara medlem, går det 
också bra. I det fallet kan du anmäla ditt intresse 
till närmaste styrelsemedlem. 
Och vill du anmäla dig som kandidat till styrelsen 
är du välkommen att kontakta någon i 
valberedningen: 
Bengt Noren F 23/Karin Löfgren T 185 
Mikael Wallin B25/Lars Elebäck T 69/ 
Anders Haglund B 8 
 
 
Ännu ett datum… 
att anteckna är helgen 24 – 25 april. Då är det 
städhelg i området och vi hoppas att många 
medlemmar, precis som de senaste åren, känner 
sig manade att hjälpa till att fräscha upp vår 
gemensamma egendom.  
 

 
 
 
Eftersom lekparker och andra gemensamma 
områden utnyttjas flitigt blir det förstås slitage 
varje år.  
Nytt för i år blir att alla medlemmar bör passa på 
att smörja sina lås och andra rörliga delar av 
garageportarna, så att det inte uppstår problem. 
Till det krävs en specialolja och både olja och 
instruktioner kommer att finnas tillgängliga på 
städdagen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I skrivande stund… 
-peppar, peppar – har snön i vinter inte inneburit 
något oöverstigligt problem för oss i Sörskogen. 
Förra året kom det dock enorma mängder i 
februari så faran är långt ifrån över ännu. 
 
 

 
 

 
Om det blir problem med snöröjningen – 
plogbilen dröjer alltför länge, slå en signal till den 
som är ansvarig i kommunen för att gatorna i 
Huddinge är framkomliga.  
Han heter Björn Holmgren och har  
tel 535 365 53.  
Såg i den lokala katalogen över Huddinge att det 
finns något som heter snöröjningsservice för 
pensionärer. Eftersom det är en 
biståndshandläggare som har hand om sådana 
ärenden, så lär inte servicen gälla friska och pigga 
pensionärer. 
Numret dit är 535 312 02. 
 
Gatan är kommunens… 
ansvar, men det är husägaren som måste se till 
att trottoaren framför hans/hennes tomt hålls fri 
från snö och is. 
Att plogbilarna lägger jättelika vallar på 
trottoaren är svårt att göra något åt, alla styrelser 
ända sedan den ursprungliga, har klagat på detta 
förfarande hos kommunen. 
Men droppen urholkar stenen, så om det skulle 
bli stora besvärliga vallar – ring kommunen och 
klaga. Ju fler som gör det, desto bättre. 
Trots det måste den egna trottoaren hållas ren. 
Och snön forslas bort. 
En del medlemmar lägger upp jättelika högar på 
gator och trottoarer – det är absolut inte tillåtet! 
Vi har fått upprepade klagomål från medlemmar 
och andra som inte kommer förbi med 
barnvagnar och rullstolar på grund av snöhögar 
på trottoaren. 
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Ett sätt… 
att dra bort snön till närmaste gräsplätt är att 
skotta upp snön på en mindre presenning. En 
sådan glider lätt och man kan lasta mycket snö 
utan att den väger så mycket. 
Det är inte bara vanliga fotgängare som hindras 
av snöhögar. 

 
 

Varje år hör brevbäraren av sig och hotar att sluta 
leverera brev till dem som lassar upp snön 
framför brevlådorna. Trottoaren är faktiskt en del 
av brevbärarens arbetsplats… 
 
 
 
 
Glöm ni inte att skriva ihop motioner till 
styrelsen.  Vi behöver er hjälp för att få nya, friska 
ideér. 
Och hör av er om ni vill hjälpa till med 
styrelsearbetet eller något annat. 
 
 
 
 
 
 
 
Trevlig vinter – snart är 

våren här! 
 
 

 


