
 
 
                   Efter årsstämman
Årsstämman valde om hela styrelsen som har 
organiserat sig enligt följande: 
Greta Tellström  ordförande 
Anders Palm  vice ordförande 
Henrik Wohlmer kassör 
Auli Sarlin  sekreterare 
 
I samtliga ärenden når du oss snabbast och 
enklast via epost till styrelsen@sorsam.se   
 
Arbeten i Byan beräknas vara klara inom ett 
par veckor. Lediga tider därefter bokas som 
hittills direkt hos Camilla, tel. 070-94 16 100.  
 

Årsavgiften 2014 
Enligt beslut på årsstämman betalas 
årsavgiften vid två tillfällen, 4000 kr senast 
den 30 april och 4000 kr den 31 oktober 2014. 
Villaägarna fakturerar både medlemsavgiften 
och (vid behov) en påminnelse. 

 

Vårstädning i Sörskogen  
5 och 6 april  

Samling i Byan kl 10.00 
 
Kom till Byalagsstugan kl 10 lördagen den  
5 april eller söndagen den 6 april för att välja 
arbetsuppgift på vårstädningen. 
 

Ta gärna med 
Ta gärna med arbetshandskar, räfsa för att 
samla löv, borste för att sopa sand från 
gräsmattan eller spade för att fylla hål i 
marken. Märk privata arbetsredskap med 
namn och telefonnummer om du lämnar dem 

ifrån dig. Borste, olja och pensel finns på plats 
för den som väljer att olja eller måla.  
     
Överallt i vår närhet finns det skräp att plocka 
upp i sopsäckar. Du som väljer att plocka upp 
skräp, ta med två säckar, en för brännbart och 
en för övrigt avfall och lägg sedan dina säckar 
i rätt container.  
- Kvistar och löv samt annat brännbart avfall 
läggs i någon av de tre  containers inom 
området.  
- För glassplitter, sand, metall och annat 
blandat avfall finns bara en container på 
Bläck-vändplan närmast Byan.  
 

Garage 
På städdagarna kan du 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 jobbet är klart för din del blir det kort  
rapportering i Byan om fullgjort arbete eller 
återstående uppgifter för någon annan att ta 
hand om.  
Som vanligt avslutas städpasset med grillad 
korv och kaffe, saft och småkakor. 
 
Sörskogen, den 16 mars 2014 
 

Vänliga hälsningar från Styrelsen 

 
 
PS. Kom ihåg att aktivera bredbands- och IP-telefonitjänsterna före 20 mars 


