
Program	  för	  våren	  2016	  
Här	   är	   vårens	  planerade	   aktiviteter.	   Håll	   utkik	  på	  hemsidan,	   facebook	  
och	  anslagstavlorna	  för	  mer	  information!	  
	  
5/3	  -‐	  Fixardag!	  
Vi	  träffas	  kl	  10.00	  och	  hjälps	  åt	  att	  gipsa	  vägg	  i	  källaren,	  lägga	  golv	  på	  
scenen,	  sätta	  upp	  golvlister,	  sätta	  fläktkåpor	  på	  plats,	  bära	  ris	  till	  
påskbrasan	  med	  mera.	  

13/3	  -‐	  Familjeteater,	  Mamma	  Mu	  läser	  
Klockan	  14.00	  i	  Sörtorpagården	  	  
Föreställning	  för	  hela	  familjen	  
40	  kronor	  för	  stora	  och	  små	  

2/4	  -‐	  Fixardag	  
Vi	  träffas	  kl	  10.00	  och	  fortsätter	  	  
med	  de	  projekt	  som	  inte	  blev	  riktigt	  klara	  	  
förra	  gången	  

23/4	  -‐	  Växtbytardag	  
Välkommen	  mellan	  kl	  10.00	  –	  12.00.	  Ta	  med	  dig	  växter	  att	  byta	  med	  
andra	  intresserade	  

28/3	  -‐	  Poängpromenad	  
Annandag	  påsk	  är	  det	  poängpromenad!	  	  
Start	  mellan	  kl	  11.00	  –	  12.00,	  Frågor	  och	  vinster	  för	  både	  stora	  och	  
små.	  Barnvagnsvänlig	  slinga.	  Våffelfika	  finns	  till	  försäljning!	  

9/4	  -‐	  Bakluckeloppis	  
Klockan	  11.00	  -‐	  14.00,	  kl	  10.30	  är	  du	  	  
välkommen	  som	  vill	  boka	  plats	  och	  sälja	  själv	  

28/5	  -‐	  Grillfest	  på	  metarberget	  
Klockan	  16.00	  Håll	  utkik	  efter	  mer	  information	  

13/8	  –	  Sörtorpadagen!	  
Lördag	  vecka	  32,	  boka	  denna	  dag	  redan	  nu!	  	  
Mer	  information	  kommer.	  
	  

	  	   	  
	   	  

Verksamhetsberättelse	  2015	  

Styrelse	  med	  mera	  
Lennart Eiserman (ordf), Kerstin Karlsson (vice ordf), Åke Wiberg  
(sekr), Lennart Eiserman (kassör), ledamöterna Lena Jensen, Kristine 
Arhage  Kathleen Malloy, Pernilla Sjöberg och Magdalena Karlsson,  
samt till styrelsesuppleant Sandra Nagel. 
 
Kristina Högberg och Isabella Högberg har utgjort valberedning. 
Anders Johnsen och Nils Rönqvist har varit revisorer. 
Antal medlemmar: ca 145  

Verksamhet	  
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under året. Årsmöte hölls 
25/2.  En rad aktiviteter har anordnats, t ex filmvisning med Ingemar 
Lind, grillfest på Metarberget, barnteater, loppmarknad, två 
poängpromenader mm. 
 
Årets stora begivenhet, Sörtorpadagen, blev som vanligt en stor 
framgång med cirka 1100 besökare och kunde genomföras tack vare 
många medlemmars frivilliga insatser.  
 
Föreningen har anslutits till Härryda kommuns nybildade Rådet för 
Idèburna Organisationer 
 
Föreningens lokal har fått nytt tak tack vare statligt och kommunalt 
bidrag samt inte minst en stor ideell arbetsinsats från ett antal 
medlemmar.  
 
Vår lokal har hyrts eller lånats ut vid flera tillfällen till olika 
ändamål, två röjardagar hölls för vård av lokal och tomt. 
 
Sörtorpas Röst och Webbsidan 
Kristine Arhage är redaktör för Sörtorpas Röst och Lennart 
Eiserman är webbredaktör för www.sörtorpa.se. 
	  
	  

Vid	  frågor	  angående	  
aktiviteterna	  	  

kontakta	  Magdalena	  på	  	  
320	  44	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nr	  3	   	   2015	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Årgång	  34	  

Vill	  du	  bli	  medlem?	  
Bli	  medlem	  i	  Sörtorpa	  och	  ta	  del	  av	  förmånerna!	  Du	  kan	  då	  ta	  del	  
av	  alla	  våra	  evenemang,	  hyra	  Sörtorpagården	  till	  ett	  förmånligt	  
pris	  och	  du	  stödjer	  arbetet	  med	  att	  hålla	  en	  lokal	  bygdegård.	  	  
Medlemskap	  kostar	  100	  kr/år	  för	  enskilda	  medlemmar	  och	  250	  
kr/år	  för	  ett	  familjemedlemskap.	  Ett	  familjemedlemskap	  
omfattar	  två	  vuxna	  och	  hemmaboende	  barn	  upp	  till	  18	  år.	  
Använd	  plusgirokonto	  55	  65	  88-‐2	  
Ange	  namn	  och	  födelsedatum	  på	  samtliga	  medlemmar	  samt	  er	  
adress	  via	  e-‐post,	  se	  adress	  nedan.	  
	  
Vid	  frågor	  kontakta	  Kerstin	  på	  324	  79	  eller	  info@sortorpa.se	  

Besök oss också på www.sortorpa.se, 
följ oss på Facebook och Instagram 

Då missar du ingenting som händer på Sörtorpa 
 

Detta nummer av Sörtorpas röst är gjord av Kristine Arhage 

	  
Kallelse	  till	  Årsmöte	  måndagen	  den	  22	  februari	  19.00	  

Alla	  medlemmar	  hälsas	  välkomna!	  	  
Vi	  bjuder	  på	  fika!	  

Efterlysning!	  
Jag	  söker	  den	  som	  har	  lånat	  en	  CD-‐skiva	  av	  mig	  med	  Laggar	  Stig.	  	  
Eller	  boken	  av	  Herbert	  Leandersson	  
Vet	  du	  med	  dig	  att	  du	  har	  någon	  av	  dessa	  hemma	  hos	  dig	   får	  du	  
gärna	  komma	  och	  lämna	  tillbaka	  de	  till	  mig.	  	  

Elna	  Åhman	  

Kallelse	  till	  	  
ÅRSMÖTE!	  	  

Måndagen	  den	  22/2	  kl	  
19.00	  

Alla	  medlemmar	  är	  varmt	  
välkomna!	  

Vi	  bjuder	  på	  fika	  

Påskafton	  kl	  15.00	  tänder	  vi	  
vår	  påskbrasa	  vid	  

Sörtorpagården.	  Barnen	  får	  
gärna	  komma	  utklädda.	  
Grillad	  korv	  och	  fika	  finns	  

till	  försäljning	  
VÄLKOMNA!	  


