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olerstakten@gmail.com

KALENDARIUM
Valborgsfirande
Genomförs vid Klockarjantes sten
den 30 april varje år. Både
Olerstäktare och närboende är
välkomna.
Vårstädning
sker endast om behov finns. Kallelse
till vårstädning görs 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.
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.

Glöggmingel
Olerstäktare och närboende
möttes upp för glöggmingel i
helgen. Det var god uppslutning
och trevliga samtal i vacker
frostig natur.
VA: Det blir ingen anslutning av
avloppet i år, det är några
tekniska oklarheter avseende
anslutningen som måste lösas
först.
Årsavgift: Det är några som ännu inte hunnit betala årsavgiften, för att
undvika påminnelseavgift bör det göras inom kort. Saknas fakturan, skicka
ett mail till kassören.
Dammutrivning Gnarpsån: Lars-Håkan deltog på Mark- och
miljödomstolens förhandling på Blå Gården, domstolens beslut kommer i
början av januari. Via http://www.sorfjarden.se kan ni finna länk till artikel
där ni kan läsa mer om huvudförhandlingen den 1/11.
Snöröjning: Vid frågor eller synpunkter på snöröjningen av våra vägar
kontaktas Lars-Håkan, 070-6617400, ej entreprenören.
Vid önskan om plogning av egen uppfart/parkering, kan man kontakta LarsHåkan som utför arbetet för 300 kr/tillfälle. Meddela Lars-Håkan i tid inför
plogning. En fördel är om ni markerar ut er parkering på egen tomt.
Postlådor: Planering av enhetliga postlådeuppställningar fortgår i god
samordning med Postnord. Installationer sker på vårkanten.
Övrigt: För att öka räddningstjänstens möjlighet till snabba insatser, ha
numrering av husen väl synligt. Håll gärna någon belysning på ute, för allas
trivsel.
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