
Blomlådor vid infarterna till Olerstäkten?
Vi har under ett flertal år placerat totalt 4 blomlådor fördelat på 
våra två infarter till Olerstäkten. Blomlådorna är ett trevligt och 
välkomnande inslag i området. Det kräver dock vattning under 
sommarperioden, en uppgift styrelsen söker frivilliga till. Vår 
önskan är att vattningen kan fördelas mellan Olerstäktens 
fastighetsägare veckovis under juni-juli och augusti.

Har du möjlighet att vara behjälplig med vattning av blomster-
lådor i sommar? Meddela vår sekreterare, Eva Forshällen, via mail 
senast den 15 juni.

Kallelse till årsmöte den 10 juli kl 15.00 
Agenda till årets årsmöte bifogas kallelsen. Övriga årsmötes-
handlingar distribueras separat senast till midsommar. Observera 
att motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast den  
30 juni. 

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet meddelar 
du detta till valberedningen via Anders Lundbäck 
(anderslundback@yahoo.se).

VA: sammanfattning av beslut från miljödomstolen
Mark- och Miljödomstolen har nu kommit med sin dom avseende 
nytt kommunalt vattenverk i Sörfjärden. Domen innebär att 
Nordanstig Vatten får anlägga ett vattenverk och distribuera 
vatten i Sörfjärden. 

Olerstäkten har som sakägare haft möjlighet att yttra oss till 
domstolen vilket vi har gjort i samarbete med anlitad advokat. 
Frågor som vi yttrat oss om var prövningstid, skadehantering vid 
vattenbrist, kontrollprogram och förbindelsepunkt.

På årsmötet den 10/7 kommer styrelsen att ge ytterligare 
information.

Nr 8, juni 2016

Årsmöte: 10/7 kl 15.00
Årsmötet sker, som vanligt, i 
kapellet. Motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast 30 juni.

Höststädning 
sker sista i helgen i augusti, i 
samband med Lysnatta. 

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.

KALENDARIUM

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2015/16

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

Sekreterare: 
Eva Forshällen 
eva.forshallen@gmail.com 
070-5464800

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

Ledamot ansvar väg & mark: 
Annica Engh, Förvägen 10 
070-6739121

Ledamot ansvar VA: 
Sven-Erik Norin 
070-6096338

Suppleanter: 
- Einar Berg 
- Johan Hansing 
- Anders Paulsson



Höjd engångsdebitering samfällighetsavgift hösten 2016
I samband med att anslutningsavgift ska erläggas för anslutning till avloppsanläggningen 
kommer styrelsen att vid årsmötet föreslå denna utdebitering, utöver ordinarie avgift, 
gällande 2016.
•  Bebyggd fastighet: 16.219:-
•  Obebyggd fastighet: 1.219:-
Avgiften består av en grundavgift för hela samfälligheten och en lägenhetsavgift på 
15.000:- för varje bebyggd fastighet.

Samfälligheten kommer inte debiteras för förbrukningsavgifter till den nya 
avloppsanläggningen under 2016 vilket innebär att den ordinarie avgiften är oförändrad.

Eldragning längs Midskeppsallén
Styrelsen har gett tillstånd och ledningsrätt till EON att längs Midskeppsallén nedlägga en 
elkabel som skall förse det nya vattenverket med el. EON har för detta erlagt sedvanlig 
ersättning till Olerstäktens samfällighetsförening. 

Kampanjpris på bredband från Fiberstaden 
De som inte vinterplomberat sina brevlådor har kunnat ta del av Fiberstadens erbjudande 
om bredband till kampanjpris. Kampanjen gäller till och med den 8 juni. Kopia av 
erbjudandet bifogas nyhetsbrevet. 


