
Nr 13, oktober 2016

Glöggmingel 
Helgen före första advent anordnas 
ett glöggmingel på fotbollsplanen. 
Både Olerstäktare och närboende 
bjuds in genom anslag på 
anslagstavlorna och notis på 
www.sorfjarden.se.

Valborgsfirande 
Genomförs vid Klockarjantes sten 
den 30 april varje år. Inbjudan anslås 
på Olerstäktens anslagstavlor, vid 
kapellet samt på www.sorfjarden.se. 
Både Olerstäktare och närboende är 
välkomna.

Vårstädning
sker endast om behov finns. Kallelse 
till vårstädning sker i så fall genom 
e-post samt anslag på anslagstavlor
och på hemsidan www.sorfjarden.se.

Årsmöte
sker under juli eller augusti. 
Kallelse distribueras senast vid 
midsommar. Motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast 30 juni.

Höststädning 
sker sista helgen i augusti i samband 
med lysnatta.

Tromben
Som du säkert känner till har en tromb dragit över Gnarp och 
Olerstäkten den 29 september. De fastighetsägare som fått 
synliga skador på sin fastighet har styrelsen tagit kontakt med.

Vill du ha träd fällda?
Tromben aktualiserar frågan om trädfällning. Har du önskemål om 
trädfällning, både på egen mark och på samfälligheten, kontakta 
Lars-Håkan Spjuth senast den 30/11 för samråd och genom-
förande. 

Påminnelse - avgift 2017
Med detta nyhetsbrev vill vi också påminna om avgiften. I år är det 
extra viktigt att den betalas i tid eftersom vi är skyldiga att betala 
anslutningsavgiften till kommunen under november. 

Sista betalningsdag är 31/10 2016. Inbetalningsuppgifter har 
samtliga fastighetsägare fått via Eric Östlund (kassör). Saknar du 
inbetalningsuppgifter – kontakta kassören!

Påminnelse - vinterunderhåll 2016/17.
Du som vill ha uppfarten kontinuerligt plogad i vinter och ännu 
inte meddelat detta – skicka ett mail till Anders Paulsson, 
andersibromma@gmail.com. 

Kostnad för plogad infart ingår i samfällighetsavgiften.

Glöggmingel 19/11
Vi samlas, precis som tidigare år, på fotbollsplanen  
vid 16-tiden. Ta med en mugg och nyvärmd glögg i  
termos samt ett par marschaller. För dig som vill  
grilla korv är brasan tänd!  

KALENDARIUM

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2016/17

Ordförande: 
Lars-Håkan Spjuth 
lhspjuth@gmail.com 
070-6617400

Sekreterare: 
Eva Forshällen 
eva.forshallen@gmail.com 
070-5462800

Kassör: 
Eric Östlund 
eric.ostlund@telia.com 
070-6924913

Ledamot ansvar väg & mark: 
Einar Berg
0047-90172474

Ledamot ansvar VA: 
Sven-Erik Norin 
070-6096338

Suppleanter: 
- Johan Hansing
- Anders Paulsson


