
Sörtorpas röst 2011-1 

Hej, 

Här får du ett nytt nummer av Sörtorpas röst. När du får detta nummer 
så har årsmötet just varit och med största säkerhet har vi en nyvald 
styrelse som för verksamheten vidare. 

Det största projektet för året är omläggningen av taket. För detta 
kommer vi att anlita en entreprenör. Finansieringen av detta pågår som 
bäst. Vi siktar på att arbete ska vara klart under året. Vi ska också göra 
klart vårt nya förråd och sätta tak och räcke på nya altanen. 

Jag utgår från att alla märkt att gården nu för tiden är röd med bruna 
knutar. Den återstående gaveln ner mot parkeringen ska målas under 
året. 

En väldigt rolig nyhet är att vi åter har en barngrupp som träffas på 
onsdagar. För närvarande är det fyra familjer som är med, men vi 
hoppas fler vill ansluta under våren. 

/Jonas Östman 

Program för våren 

Här är vårens aktiviteter. Fler saker kan tillkomma. Håll utkik på hemsidan 
och på anslagstavlor! 

Barngrupp onsdagar 
Barngrupp har startat åter igen. Onsdagar 10-12:30. Är du föräldra- 
ledig och vill umgås med andra föräldrar så tveka inte, utan kom 
och var med! För mer info kontakta Jessika 329 11, 
0734-437797 eller bullan76@hotmail.com. 

Klädbytardag, 10:e april 
Start 11:00. Ta med dig de kläder du vill byta in, på given signal får 
man sedan börja ta de kläder man vill ha. 
Barn, dam, herr. Mer info kommer på hemsidan. 

Poängpromenad, 25:e april 
Start mellan 11-12. Frågor för både stora och små. 
Barnvagnsvänlig slinga. Fika. 

Trubardurkväll 28:e maj 
Trubadurkväll. Om vädret så tillåter så inviger vi den nya altanen 
Genom att börja kvällen ute. Försäljning av läsk och lättare 
förtäring. Välkommen att ta med egen mat och dryck. Exakt tid 
är inte bestämd än. 

LAN-spelsträffar 
Kom och spela Battlefield 1942 i nätverk! Alla åldrar 
välkomna. Datum för våren är inte spikade än. Håll utkik 
på hemsidan. 
För mer info kontakta Daniel 0707-876114. 
 

Vill du bli medlem?  
Vill du hyra gården till ett billigare pris, ta del av alla evenemang eller bara stödja 
oss i att hålla en lokal bygdegård? Bli medlem i Sörtorpa Fritidsförening! 

Medlemskap kostar 100 kr/år för enskilda medlemmar och 250 kr/år för familje-
medlemskap. Familjemedlemskap kan omfatta två vuxna och hemmaboende barn 
upp till 18 år.  

Använd plusgirokonto 55 65 88-2. Ange adress samt namn och födelsedatum på 
samtliga familjemedlemmar via epost till adressen nedan. 
Frågor? kontakta: Kerstin 324 79 eller info@sortorpa.se 

Sörtorpadagen 2011 

Vi söker folk som vill ingå i en evenemangsgrupp för Sörtorpadagen 
2011. Evenemangsgruppen utses av styrelsen för att ansvara för 
Sörtorpadagen. Vi söker en grupp på 3-8 personer där en kommer att 
vara ordförande.  

Utöver det så kommer det som vanligt att behövas frivilliga som kan 
ställa upp och hjälpa till på själva Sörtorpadagen. Vi behöver också 
idéer, uppslag och kontakter som kan bidra till att göra Sörtorpadagen 
2011 minnesvärd. 

Är du intresserad, kontakta Pernilla på 321 36 eller e-posta till 
info@sortorpa.se 
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    Sörtorpagården 

 
 

Detta nummer av Sörtorpas röst har gjorts av Jonas Östman 
 

Besök oss också på www.sortorpa.se 

Hyra Sörtorpagården 
Du vet väl att du kan hyra Sörtorpagården för fester, kalas, bröllop, möten och 
annat? Man behöver inte vara medlem i föreningen för att hyra, men 
medlemmar i föreningen hyr till ett billigare pris. Gården är välutrustad med 
porslin och glas och det finns gott om stolar och bord. Det finns också en 
enklare musikanläggning. Det finns fast nätverk om man vill spela LAN-spel. 
 
Ring Kerstin på 324 79 eller uthyrning@sortorpa.se 


