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Så blev det… 
…plötsligt vinter igen efter flera veckors 
vårporlande i bäckar i skogen. Men vädret 
brukar snabbt ändra sig så fort jag råkar nämna 
det i Hemma i Sörskogen, så när detta läses 
kanske tussilagon har slagit ut. 
Flera gånger har det som vanligt slagit om från 
regn till köldgrader och då blir trottoarerna 
glashala och nära nog livsfarliga att gå på. Går 
det inte att hacka bort isen, så sanda åtminstone 
utanför tomten – längs hela trottoaren på 
framsidan, inte bara vid infarten. 
 

 
 

Sand finns det gott om i de blå sandlådorna vid 
infarterna. Sanden tillhör SÖRSAM och ska 
användas till att halkbekämpa trottoarerna. Ta 
gärna med tom hink nästa gång du är ute med 
bilen och fyll på hinken med sand. 
 

 
 

Plogning vid garagen… 
…sköter Riksbyggen om till oss. Men de kan inte 
köra sin plogar ända intill garageportarna, då de 
lätt skulle kunna skada portarna. Därför måste vi 
själva skotta den sista lilla biten för hand. 

 
En smärre inbrottsvåg… 
…har drabbat garagen under året. I flera fall har 
det dessvärre berott på att portar har lämnats 
olåsta. Än en gång måste vi påpeka: En olåst 
garageport betyder att det är fritt tillträde för 
tjuvar i hela längan.  
 

 
 

Känn alltså efter ordentligt varje gång du ställt in 
bilen i garaget – har porten gått i lås ordentligt? 
Helt går det inte att undvika inbrott, men vi vill 
ju inte underlätta för tjuvarna! Håll också gärna 
ögonen öppna om du ser någon eller några 
individer som verkar vara ute i skumma ärenden. 
 
Discotajm!? 

 
Vill du slippa få ditt hem upp- och nedvänt av 40 
gäster? Hyr Byan till festen i stället! Här finns 
servis som räcker till många, stolar och bord och 
en stereo som står och väntar på din fest. 
Barnkalas blir också roligare i Byan. 
Boka på tel 073 – 569 72 63.  
Vår = högsäsong så boka i god tid. 



 
 
 
Byan… 
…står dessvärre tom de flesta vardagkvällar. I 
styrelsen har vi diskuterat hur vi ska kunna 
utnyttja vår fina lokal bättre. Ett av förslagen är 
att ställa upp ett pingisbord – vi har fått ett till 
skänks. I så fall krävs förstås minst en vuxen som 
övervakar spelet, sätter upp och fäller ihop 
bordet och städar efteråt. 
Kom gärna med andra idéer för 
hobbyverksamhet och liknande. Självklart 
kommer det att vara gratis förutsatt att alla 
medlemmar har fritt tillträde till aktiviteterna. 
Skriv en rad, ring eller maila styrelsen med dina 
idéer. 
 
På allmän begäran… 
…vill vi informera om att tomgångskörning 
endast är tillåten EN (1) minut i området. 
 
 

 
 
 

Det är alltså inte tillåtet att kallstarta bilen och 
sedan i lugn och ro ägna sig åt morgonbestyren 
inomhus innan man kör iväg. Tyvärr finns det 
medlemmar som gör så. Det är alltså olagligt. 
 
 
Viktiga datum… 
…att skriva upp i almanackan: 
Tisdagen den 8 mars kl 19.30 
Årsmöte i Folkets Hus 
Innan dess kommer samtliga medlemmar att 
erhålla 2004 års verksamhetsberättelse, 
dagordningen, samt ta del av ekonomisk 
information och de motioner som kommit in. 
Flera styrelsemedlemmar kommer att avgå vid 
årsmötet så se till att du är där och kan rösta 
fram de medlemmar du vill ge förtroendet att 
sitta i styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Städdagar 
Lördag den 23 april 
Söndag den 24 april 
Båda dagarna kl 10 – 14 
 

 
 

Som vanligt blir det rena familjefesten, där alla 
generationer är med och snyggar till området. 
Efter arbetet kommer belöningen: mumsiga 
korvar med bröd, saft, kaffe och kakor. Och den 
här städhelgen är det dags för ett riktigt 
kanonväder! 
Mer info kommer när helgen närmar sig. 
 
Valborg 
30 april om någon undrade… 
Lika trevligt som vanligt. Fackeltåg till brasan 
när mörkret faller på, lotterier, korv, läsk och 
annat mums att köpa och en fantastisk majbrasa 
 

 
 
att värma sig vid. 
Sedan vidtar årets roligaste kväll i Byan: 
Pubkvällen, som håller öppet väldigt länge, i 
princip tills allt är urdrucket. 
Härlig stämning och vill det sig väl, dans och 
musik. 
I baren: vår ordförande Greta Tellström och 
hennes eminente make Pereric. 
Ja, då var våren fullbokat då. 
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