Minnesanteckningar förda vid styrelsemöte för Sörskogens Villaägarförening
8 april 2015, 1930‐2100
Plats Mu 30
Närvarande: Christina Fröjd, Sven‐Erik Johansson och Tove Eliasson
Remissyttrande till Huddinge kommun
Remissyttrande för Kollektivtrafiken och Cykelplanen är lämnad i tid till kommunen.
Kollektivtrafiken
31 mars
Cykelplanen
31 mar
Återstår Parkeringsprogrammet den 30/4
Parkeringsprogram
30 april
Garageloppis
Vi har fått in ett tiotal intresseanmälan ha garage loppis. Vi sa på föregående möte att minst 15 behövs
för att annonsera i Mitt i Huddinge. Det blir ingen annons. Men vi bestämde att genomföra
garageloppisen ändå. Tove skriver ett underlag för utdelning som Kicki ser till att trycka upp. Sven‐Erik
och Tove delar ut om möjligt 13/4. Vi gör ett anslag papper som kan sättas upp:
vid alla ingångsvägar till gamla Sörskogen
vid fotbollsplan
i nya Sörskogens anslagstavlor
vid Coop, Hemköp samt vid pendeltåget
eventuellt i Balingsnäs
läggs ut på Hemma i Sörskogen facebook
Notera, vid regn ställs loppisen in
och 50 år firande av Sörskogens villaägareförening
Litet antal intresseanmälan kom in. Vi måste ta ett starta om där vi gör ett program för firandet och går ut
med en ny intresseanmälan efter nästa styrelsemöte.
Programmet kan till exempel innehåll
Roligt för barn, boka AYA BAYA, Kicki kollar om det går och vad det kostar
Om någon kan berätta och eventuellt visa bilder om gamla Sörskogens historia. Sven‐Erik kollar med
Christian om han känner någon i kommun som vi kan fråga
Korvgrillnig, kaffe o tårta
Eventuellt kan vi hyra Byan vid regn. Kicki kollar m det är möjligt och priset
Alla i styrelsen får i uppdrag att försöka komma på något vi kan göra som kan intressera boende i gamla
Sörskogen. Ta med det till nästa styrelsemöte. Kan någon inte delta skicka mail med era förslag och vad ni
kan göra.
Bredband/Fiber
Gruppen har inte startats ännu.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte fastställdes till 27/5 1930‐2100 hos Tove Ch 7. Huvudpunkt för detta möte är 50 år
firandet.
Vid tangentbordet Sven‐Erik

