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God fortsättning på 
det nya året!

Hoppas alla hade en riktigt trevlig 
nyårsafton. Ett stort TACK till alla 
som tog ansvar för sitt skräp efter 
nyårssmällandet. Då några av oss har 
promenerat i området efter nyår 
kunde vi konstatera att det var mycket 
mindre skräp som låg kvar i år, 
framförallt runt Byan. Kul att se!!

Miljöstationen
Runt miljöstationen ser det ibland 
hemskt ut. Ni får gärna ringa och 
påpeka detta för SRV så de förstår att 
vi är missnöjda. De har svarat oss att 
de är medvetna om problemet men 
tycker att det finns andra 
miljöstationer som ser värre ut.

I Huddinge ska man detta år ordna 
två ”städpatruller” som har till uppgift 
att hålla lite koll vid stationerna. Vår 
miljöstation ligger lite ”avsides” så 
man med lätthet kan dumpa saker 
som inte hör hemma där utan att 
någon ser, vilket ofta dessvärre sker.

Årsmöte/Motioner
Den 11 mars är det 
årsmöte i Folkets Hus i 
Huddinge centrum. 
Kallelse kommer som 
vanligt delas ut i allas 

brevlådor inför mötet. Vi vill gärna ha 
motioner, förslag från er om saker 
som vi kan utveckla eller förändra. 
Gör detta senast den 31 januari helst 
via mail, styrelsen@sorsam.se, men 
du kan också lämna en lapp till valfri 
styrelsemedlem med ditt förslag. Du 

har alltså HELA januari på dig. Kom 
ihåg att styrelsen endast behandlar 
samfällda frågor.

Hemsidan
Som informerats om i tidigare brev, 
lämnar vår webbmaster gärna över 
rodret till någon annan i 
samfälligheten. Vill du veta mer om 
hans uppdrag kontakta Lasse Hanson 
på tel 774 75 90. Vi är säkra på att det 
finns någon i vårt område som har 
intresse och kunskap om detta. Vi vill 
gärna ha synpunkter på vår hemsida. 
Hur tycker du att den ska fungera? 
Vilket syfte ska den ha?

Isbanan
Spolning är nu på gång, så vi får 
hoppas att minusgraderna håller i sig 
ett tag till så alla åksugna kan utnyttja 
vår isbana.

Inbrott
Tyvärr har det under nyårshelgen 
inträffat en stöld i en bil som stod i ett 
av garagen på Bläcksvampsvägen. Vi 
vill än en gång uppmana er att låsa 
både bil och garagedörr ordentligt.



Vårstädning
Helgen 25-26 april går den av stapeln. 
Boka in någon av dagarna! Har du 
synpunkter eller idéer om 
städområden? År det något som vi 
behöver veta inför planeringen av 
denna helg? Kontakta Anders Palm på 
tel 774 11 49 eller mejla styrelsen. 
Kallelse kommer förstås i vår.

Valborg
Den 30 april firas det enligt tradition 
med eld samt pubafton i Byan. Detta 
år är de lyckligt lottade Flug 1-31 och 
37-67 som ansvarar för festligheterna. 
Ordförande kontaktar någon av 
fastigheterna i god tid för mer 
information.

Kalender våren 2009

31 januari Motioner inlämnas
11 mars Årsmöte
25-26 april Vårstädning
30 april Valborg


