Verksamhetsberättelse 2017‐2018
Föreningen har haft följande styrelse:
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
Webbansvarig

Gunnar Olofsson C60
Christina Frööjd C15
Sven‐Erik Johansson M30
Magnus Hjorth C45
Ulrika Wennberg C58
Lena Wallin C35
Hans Johansson C14
Vakant
Margaretha Nordström C52
Bengt Lindstrand C23
Göran Stjernström M37

Aktiviteter under verksamhetsåret har varit:
Dörrknackning har skett av styrelsen under året för att presentera föreningen för nyinflyttade och
andra som ännu inte är medlemmar.
Styrelsen har haft 6 möten under verksamhetsåret.
Vi har arkiverat en stor mängd gamla dokument som visar hur Sörskogensvillaägareförening
skapades och dess historia. Dessa dokument, drygt 20 pärmar finns nu i kommunens brandsäkra
förvar.
Huddinge kommun har gjort förändringar angående tryckeritjänster. Tryckeritjänsten har
avskaffats och i stället får vi själva kan kopiera de dokument som behövs.
Kontinuerliga kontakter med Sörskogens IF för att motverka trafikproblem i området i samband
med utomhusträning/matcher och andra evenemang vid idrottsplatsen.
Styrelsen har gjort utredning angående inköp av digital hastighetsvarningsskylt.
Första åtgärden var att kontakta en skyltleverantör för att få en offert. Deras omedelbara respons
var att vi inte kommer att få tillstånd av Huddinge kommun. Vi fick också en offert på ca 25 000
kronor.
Andra åtgärden var att kontakta Huddinge kommun om möjligheten att antingen låna eller köpa in
egen digital hastighetsvarningsskylt. Svarat var entydigt nej, vi får inte sätta upp en skylt på
kommunens mark. Men kommunen informerade att de ”har investerat i 6st digitala skyltar i år
2017 och det kan vara aktuellt med flera skyltar nästa år. Vi har planer att investera i några
”vandring” digitala skyltar, dvs skyltar som vi sätta upp över korta perioder och flyttas till ställen
där det finns behovet om att påminna förare om hastighetsgränsen”.
Nästa åtgärd blir att kommunicera med kommunen om hur vi kan få till hastighetsövervakningen.
Vår grannsamverkan består av 14 grupper med en ansvarig samordnare per grupp. Cirka 90% av
alla hushåll är med i GSV.

