Protokoll Sörskogens Villaägareförening styrelsemöte
12/10 2016 kl 19.30–21.00 Plats: CH20
Närvarande: Kicki Fröjd, Sven‐Erik Johansson, Lena Wallin, Rolf Berglund
Kommande möten; 7/12 2016 kl 1930 plats Ch 35 (hos Lena) Huvudämne Julgransplundring
Noterat på mötet


Julgransplundring, sedan tidigare är tid fastställt tid till söndag 15/1 kl 1100‐1300 i
Balingsnäs‐skolan. Samma upplägg som år 2015. Några punkter
Kicki kollar med Danslaget, med Sörsam och med Ulrika om underlag för inbjudan
Gunnar bokar lokal
Inbjudan: Kicki trycker upp inbjudan (hoppas Ulrika har underlag kvar från förra gången). Rolf
delar ut inbjudan både i nya och gamla Sörskogen. Utdelning vid två tillfällen, dels helgen
före jul dels helgen före plundringen
Sven‐Erik ber Göran att uppdatera vår hemsida
Vi tittade på vilka som kan hjälpa till på plundringen
Lena + Per (+ ev barn)
Kicki + Lasse (+ ev farmor)
Rolf + Wivviane
S‐E + Christina
Mer info på kommande möte 7/12.



Fiber; det senaste information som fibergruppen har fått fram är: Att installation kommer att
påbörjas inom 2 veckor. Och att planen är att färdigställning sker innan årsskiftet.
Vi har fått en medlemsfråga om trafiken och höga hastigheter, och om skylt som visar
hastighet/glad, ledsen gubbe kan sättas upp. Vi har kontaktat Huddinge kommun som
svarade:
Digitala skyltar har vi dålig erfarenhet av. Den skylten som du beskriver är ett test som Skyltar
och Märke gjorde. Problemet med digitala skyltar är att de behöver ström. Detta löser man
oftast med byte av batteri. I år testade Huddinge kommun också digitala skyltar på Ågesta
vägen. Tyvärr blev det ena skylten stulen. Den andra skylt kommer vi att sätta vid skolor. Att
införskaffa nya skyltar är inte aktuellt just nu. Dess påverkan på trafik visar sig vara
kortvarigt. Efter några månader vänjer sig allmänheten vid skylten och den har då samma
effekt som plåtskylt.
VI ska undersöka vad vi kan göra på Musseronvägen.
Introduktionsbrevet för nyinflyttade; Lena och Kicki har påbörjat utdelning och ringande på
dörrar. Utdelning tillfälligt stoppad p.g.a. sjukdom, men fortsätter igen inom kort.
Middag för avgående styrelse (2015‐2016) blir av på fredag 14/10 kl 1930 på Casa
Buongiorno.
Modulhus i Sörskogen Lännavägen. Vi pratade en hel del om detta från olika utgångspunkter,
men i slutändan kom vi fram till att föreningen inte kan representera alla medlemmars
synpunkter. Därför ber vi boende i Sörskogen att själva kontakta Huddinge kommun.







Vid tangentbordet Sven‐Erik

