
Nr 12, september 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.

Höststädningen
Tack alla får fin insats under städdagen där ris och småtallar är 
rensat, gränspinnar utplacerade och vägarna lagade.

Om någon inte kunnat delta på höststädningen, men ändå vill 
göra en insats – kontakta ordförande Lars-Håkan Spjuth så får du 
något att utföra i efterhand.

Avgift 2017
Inbetalningsuppgifter för samfällighetsavgiften kommer i år 
endast distribueras via mail. Utöver samfällighetsavgift kommer 
även lägenhetsavgift för VA (15.000:-/bebyggd fastighet) samt 
anslutningsavgift (1.219:-/fastighet) debiteras.  
 
Senaste betalningsdag för såväl samfällighetsavgift som 
lägenhets- och anslutningsavgift är 31/10 2016.

Vinterunderhåll 2016/17.
Sundin kommer som vanligt att sköta vinterunderhållet på 
Olerstäkten. Om någon fastighetsägare vill ha infarten till stugan 
kontinuerligt plogad under vinterhalvåret ska Anders Paulsson, 
som är styrelsesuppleant, kontaktas via e-post; 
andersibromma@gmail.com. Kostnad för plogad infart ingår i 
samfällighetsavgiften.

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

Glöggmingel 2016
Du har väl bokat glöggminglet lördagen den 19/11. 

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


