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Årsstämman 
I år var det medlemmar från 41 fastigheter 
som tog chansen att göra sin röst hörd på 
Sörsams årsstämma. De fick dessutom bra 
information från SRVs VD samt från 
kommunens bygglovsavdelning. 
 
Greta Tellström valdes till ny ordförande 
efter Veronica Netscher som tackades av. En 
styrelseledamot, Johan Wahlström, 
avtackades också då han lämnar styrelsen 
och flyttar från Sörskogen. Auli Sarlin och 
Inger Nyberg, båda hemmahörande på 
flugen, valdes in till styrelsen som 
suppleanter. 
 

Styrelsemöte 
I dagarna har vi haft det första 
konstituerande styrelsemötet. Så snart som 
möjligt kommer vi att uppdatera hemsidan 
med vilka som ingår i styrelsen samt vem 
som ansvarar för vad. Gå gärna in och läs på 
www.sorsam.se. Där hittar du smått och gott 
om det mesta som rör samfälligheten. 
 

Vår(?)städning 
Tro det eller ej, men det är faktiskt hög tid 
att planera för årets städdagar. Datum är 
satt till 24-25 april, se separat information.  
 
Har du sett något i området som du tycker 
borde åtgärdas dessa dagar är vi tacksamma 
om du mailar till styrelsen@sorsam.se. För 
att hinna planera allt behöver vi dina tips 
och idéer senast den 16 april. 
 

 
Valborg 

Helgen efter städdagarna är det dags för 
traditionsenligt valborgsmässofirande. 
Styrelsen vidtalar den länga som ansvarar 
för årets firande. 
I samband med detta vill vi också slå ett slag 
för… 
 

 
Sångglada sökes till 

Valborgskör! 
Vi är några som tänkte sjunga in 

våren vid Valborgsbrasan i år.  
Kom och var med! 

Intresserade samlas söndag 18 april 
17.00 samt 25 april 17.00 i Byan för 

genomsjungning. Ingen körvana 
krävs - bara sångglädje!  

Vi bjuder på fika. 
 

Ta gärna med förslag på noter. 
Du behöver inte anmäla dig i förväg, 
men har du frågor är du välkommen 

att kontakta Magnus Wetterberg, 
Flug1, lisa.magnus@gmail.com 

 
 

Återigen olåsta portar 
Tråkigt nog har en av våra medlemmar haft 
inbrott i bilen då den stått parkerad i 
garaget. Än tråkigare är att det berott på att 
andra medlemmar med garage i samma 
länga inte låst sina garageportar. Vi vill 
påminna alla om att noga se till att låsa 
porten. När pekpinnen ändå är framme ber 
vi alla med svartprickig = mögelangripen 
garageport vänligen att rengöra den. Borste, 
såpa och vatten!

 
Hälsningar från Styrelsen 

mailto:lisa.magnus@gmail.com

