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Årsstämman 
Sörsams årsstämma den 8 mars 2011 i 
Folkets Hus representerades av 25 
medlemsfastigheter. Klas Thorén ledde 
stämman och Eva Åström förde 
protokoll. Avgående ledamöter, Ulf 
Zachrisson, Helena Nygren och Marika 
Käll avtackades med blommor och 
presenter.   
 
Stämman tog ställning till ett rekordantal 
motioner. Den största förändringen för 
medlemmarna blir nu övergången till 
epost-info, som, när den är genomförd, 
ska ersätta större delen av de hittills 
utdelade lapparna i postlådan.  
 
Varje fastighet ombeds nu skicka in en  
mailadress till styrelsen@sorsam.se. 
Märk meddelandet med gata+nummer så 
vi kan pricka av er i god ordning. 
 
Hela stämmoprotokollet kommer dock 
som hittills i postlådorna och, även i år,   
till hemsidan.  
   

Styrelse 
Den nya styrelsen har konstituerat sig  
och består av följande personer: 
Greta Tellström, T147, ordförande 
Olle Larsson, F43, vice ordförande 
Magnus Wetterberg, F1, kassör 
Auli Sarlin, F101, sekreterare 
Anders Palm, T65 
Fredrik Jandér, F49 
Josef Benauda, F7 
Inger Nyberg, F34, och 
Marco Grbovic, T87. 

 
Mark och Fiber 

Dessutom kommer två arbetsgrupper att 
knytas till styrelsen för att förbereda dels 
frågan om vissa markytor kan bli 
föremål för avyttring, dels hur vi kan 
ansluta till Telias fiberkabel, som redan 
dragits till Sörskogens dagis. 
 

Hemsidan 
Vi är glada över att Lasse Hanson har 
lovat fortsätta som webmaster ytterligare 
ett år. Därför kan vi uppdatera alla fakta 
till www.sorsam.se. Där finns det som är 
viktigt för alla medlemmar i Sörskogens 
samfällighetsförening.  
 

Ägarregistret  
Ändringar i ägarförhållanden, nya 
telefonnummer och flyttanmälan skickas 
härefter till styrelsen@sorsam.se eller på 
flyttblankett till T65 Anders Palm, som 
håller reda på att medlemsavgifterna till 
samfälligheten kommer in i tid.  

 
Medlemsavgift 

Enligt stämmobeslut är avgiften för 2011 
8000:- per fastighet, som erläggs till  

Sörsams PlusGirokonto 
843256-9 

senast: 
29 mars 2011  2000:- 
29 juni 2011   2000:- 
29 september 2011  2000:- 
29 december 2011  2000:-. 
 
Försenings- och påminnelseavgift är 100 
kronor. Färdiga inbetalningskort 
kommer ej längre i lådorna. 



Återigen om  felparkering 
Tråkigt nog står många bilar parkerade 
på gatan, vilket försämrar framkomlig-
heten och kan medföra fara för lekande 
barn.  
 
Det råder som bekant parkeringsförbund 
på områdets gator. För gäster finns 
särskilda P-platser och varje fastighet 
förfogar över en plats framför huset och 
en i garaget.  
 
Efter påpekande på stämman har 
styrelsen begärt en mer frekvent 
övervakning av felparkerare. Nu kan 
även hantverkare som står fel riskera 
parkeringsböter.  

 
Vårstädning 

lördag 16 och söndag 17 april 
Styrelsen ordnar städdagarna så att alla 
medlemmar kan i Byalagsstugan välja 
uppgifter att ta hand om under ett par 
timmar antingen på lördag 16/4 eller på 
söndag 17/4.  
 

Efter arbetet blir det grillad korv, 
saft/kaffe/the och kakor. 
  
Har du sett något i området som du 
tycker borde åtgärdas dessa dagar är vi 
tacksamma om du mailar dina 
synpunkter till styrelsen@sorsam.se, 
helst före 9/4 då vi planerar inköp av 
soppåsar, färg, olja etc. i detalj och gör 
arbetslistorna inför städdagarna.  
 

Valborg 30 april 
Traditionsenligt valborgsmässofirande 
med brasa och trevligheter ordnas i år av 
längan Bläcksvampsvägen 57-99.   
 

Sångglada sökes till Valborgskör! 
Vi hoppas bli många till sången vid 
Valborgsbrasan i år. Alla får sjunga, 
men om du vill förbereda dig med 
ord/noter så hör av dig till  
Magnus Wetterberg, Flug1, 
lisa.magnus@gmail.com 

 
 
 

 
Hälsningar från Styrelsen 


