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Styrelsen efter årsstämman 

Efter årsstämman ser styrelsen ut som 

följande: 

Johan Tjerneng Ordförande 

Anders Palm  Vice Ordförande 

Micke Nyberg  Sekreterare 

Hentrik Wohlmer Kassör 

Marko Grbovic Ledamot 

Inger Nyberg  Ledamot 

Pierre Kuster  Ledamot 

Klas Thorén  Suppleant 

Johan Bennerheim Suppleant 

 

Vårstädning 25 och 26 april kl. 10.00 

Vi samlas som alltid klockan 10.00 vid 

Byalagsstugan för utdelning av 

arbetsuppgifter. Ta gärna med 

arbetshandskar, kratta, sopborste, spade etc. 

om du har möjlighet. Märk egna 

arbetsredskap med namn och husnummer om 

du lämnar dem ifrån dig. Färg, olja och penslar 

finns för dem som väljer att olja eller måla. 

För de som plockar upp skräp, kvistar, löv osv, 

ta med två säckar. En för brännbart och en för 

övrigt avfall och lägg sedan säckarna i rätt 

container. Det kommer att finnas tre 

containrar för endast brännbart avfall. För 

glassplitter, sand, metall och annat blandat 

avfall finns bara en container på Bläckens 

vändplan närmast Byan. 

Passa även på att olja låset på garaget, det 

finns olja inköpt för ändamålet. Töm också 

garaget på annat än fordon, sopa golvet och 

gör rent garageporten med hjälp av såpa, 

borste och vatten. 

När tilldelat arbete är utfört sker kort 

återrapportering i Byan om arbetet är klart 

eller om det finns återstående uppgifter för 

någon annan att ta hand om. Som vanligt 

avslutas städpasset med grillad korv, kaffe, 

saft och småkakor. 

 

Valborg 30 april kl. 20.00 

I år är det en återigen Taggsvampsvägen som 

står för majbrasan och Sörskogen IF Pojkar -05 

sköter fackeltåget. Valborgspuben återvänder 

med Greta Tellström i spetsen. Puben slår upp 

dörrarna i Byan ca 21.00 och håller öppet till 

ca 24.00. Ta med kontanter. 

 

Årsavgiften 2015 

Årsavgiften är 8000 kronor och betalas vid två 

tillfällen i efterskott. Senaste betalningsdatum 

är 30 april 2015 (4000 kr) och 30 oktober 

2015 (4000 kr). Föreningens medlemmar får 

en faktura i brevlådan från Villaägarnas 

Riksförbund. Påminnelseavgifter enligt 

Villaägarna bestämmelser utgår vid försenad 

betalning.  60 kronor vid påminnelsetillfälle 1 

och 60 kronor plus en administrativ avgift på 

50 kronor vid påminnelsetillfälle 2. 

 

Markåterställning 

På årsstämman fick vi besök av Lantmäteriet 

som informerade om lagar och förordningar 

när det gäller tomtgränser och otillåten 

byggnation på samfälld mark. Styrelsen 

fortsätter dialogen med boende som ska 

åtgärda byggnationer utanför den egna 

tomten och hoppas att frågan snart är löst.  
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Takfrågan 

Under årsstämman beslöt stämman att 

takgruppen skulle gå vidare med Alternativ 2 

och 3. Takgruppen fick i uppdrag att utreda de 

två alternativen ytterligare gentemot kostnad, 

tidsram och effektivitet. En extra årsstämma 

kommer att utlysas där man ger en utförligare 

rapport vad man kommer fram till, alternativ 

för finansiering samt ge möjlighet till 

omröstning. Takgruppen rekommenderar 

vidare att fastighetsägare med gavelhus måste 

hålla koll på fogen mellan tegelstenarna som 

utgör gavelsidan. Om fogen faller bort kan 

fukt och vatten tränga in mellan tegelstenarna 

och skada väggar inne i bostaden. För frågor, 

kontakta Takansvarig. 

 

Elmätarställning garage  

Rapportera in din mätarställning via mail till 

el@sorsam.se tillsammans med namn, adress, 

telefonnummer och mätarställning eller lägg 

en lapp i Marko Grbovic (T87) brevlåda senast 

31 maj 2015. Försenad inrapportering 

debiteras 50 kronor i förseningsavgift oavsett 

om du har förbrukat någon el eller inte. För 

utebliven inrapportering debiteras 500 kronor 

som efterjusteras när rapport inkommer. 

 

Gästparkering och parkering på gatan 

Styrelsen vill åter påminna om att 

gästparkeringarna i området är avsedda för 

just gäster och besökande och inte som 

permanentparkering för boende. Det är heller 

inte tillåtet enligt gällande trafikregler att 

parkera fordon på gatan utanför fastigheten. 

De kan bli ett hinder för utryckningsfordon 

med oanade konsekvenser som följd samt är 

grund för parkeringsböter. Vänligen informera 

besökande och gäster om detta.  

 

 

 

Ventilationsfläkten 

På alla fastigheters tak sitter en mekanisk 

frånluftsfläkt som ser till att luften i huset 

cirkulerar samt drar ut fuktig luft ur huset från 

t.ex. duschning. Denna fläkt ska aldrig stängas 

av då fuktskador kan uppstå inne i bostaden. 

Varje fastighetsägare ansvarar själv för 

fläktens funktion och service. 

 

MISSA INTE 

Vårstädningen  
25 och 26 april 

Samling vid Byan klockan 10.00 

 

Anmäl din e-postadress till styrelsen 

För att spara på både miljön och kostnader 

kommer Hemma i Sörskogen fortsättningsvis 

endast att skickas ut via mail till de som 

anmält en fungerande e-postadress till 

styrelsen. Är din e-postadress aktuell?  

Anmäl eller uppdatera din   

e-postadress till styrelsen@sorsam.se. 

De som inte har anmält en e-postadress till 

styrelsen får självklart det senaste numret i 

brevlådan.  

 

 

 

Hälsningar styrelsen 
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