
 
 April 2012

Vårstädning i Sörskogen 
21 och 22 april 2012 
Samling i Byan 9.30 

 
Kom till Byalagsstugan kl 9.30 lördag 
21/4 eller söndag 22/4 för att välja 
arbetsuppgift på vårstädningen.  
 
Ta gärna med arbetshandskar, räfsa för 
att samla löv, borste för att sopa sand 
från gräsmattan eller spade för att fylla 
hål i marken. Borste, olja och pensel 
finns på plats för den som väljer att olja  
eller måla.  
 
Har du egen motorsåg, vanlig såg, 
hammare och spik/skruv samt skottkärra 
kan de också komma till användning.  
 

Containers 
Fyra containers kommer att ställas upp 
inom området 
- tre för brännbart avfall och  
- en för blandat avfall (ställs på Bläck 
närmast Byan).  
 
Kvistar och löv samt annat brännbart 
avfall samlas i de tre containrarna för 
brännbart avfall. 
 
Glassplitter, sand, metall, övriga sopor 
och annat ”blandat avfall” samlas i 
separata säckar som läggs i containern 
för blandat avfall. 
 

Har du sett något i området som du 
tycker borde åtgärdas på Sörskogens 
städdagar är vi tacksamma om du mailar 
dina synpunkter till styrelsen@sorsam.se 
helst före 14/4 då vi gör arbetslistorna 
inför städdagarna och planerar inköp av 
soppåsar, färg, olja etc. i detalj.  
 

Garage 
På städdagarna kan du även passa på att 
olja låset på egen garageport - vi har 
köpt in några burkar olja just för det 
ändamålet. Aktuellt nu också att tömma 
garaget på annat än fordon, sopa golvet 
och göra rent garageporten med hjälp av 
såpa, borste och vatten.  
 

Gemensam fika när du är klar  

När vi har gjort fint i området, bjuder 
Sörsam på grillad korv och kaffe, saft 
och kakor. Då kan det vara trevligt att 
återse sina grannar och träffa de som 
flyttat till Sörskogen under vintern. 
  

Valborg 30 april 
Traditionsenligt valborgsmässofirande 
med brasa och trevligheter ordnas i år av 
längorna Bläcksvampsvägen 2-28 och 
101-127.   
 

Årsmötesprotokoll 
Protokoll från årsmötet är nu skrivet, 
undertecknat och kommer att delas ut till 
alla medlemmars postlådor.  
 

Hälsningar från Styrelsen 
 


