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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 2019 den 21 juli kl. 10.00 i
Sörfjärdens kapell. 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.

Årsmöte: Samfällighetens årsmöte 2019 sker den 21 juli klockan 10:00 i
Sör=ärdens Kulturkapell. Välkomna!
Postlådor: PostlådeskiDe sker senast den 1 juli 2019.
Föreningens medlemmar sä/er själv upp sin brevlåda på angiven plats.
InformaFon om plats kommer aG ﬁnnas Fllgänglig då de nya ställningarna för
brevlådesamlingar är klara. Postnords brevlåda i grönt rekommenderas, kostar
70kr och kan beställas via Anders Paulsson (andersibromma@gmail.com alt 0705560145). De som vill ha kvar sin gamla låda skall ha en låda utan vassa kanter
eller annat som riskerar kunna skada brevbäraren, följ PostNords riktlinjer:
säkerhet, enhetlighet (så långt möjligt) samt krav på höjd vid uppsäGning (110
cm över marknivå). Veckobrevlåda får användas. OBS, skall då placeras enl
Postnords rekommendaFoner och vid räG plats. Postlådegruppen på Olerstäkten
säGer upp nya postlådesamlingar vid 3 ställen som överenskommits med
Postnord. Dessa är: Malmvägen miG emot tomt 3:28 för 44 tomter samt på två
ställen vid Midskeppsallén, en vid Aktergränd samt en vid Styrbordsallén. (18
postlådor på vardera stället). Postlådorna ställs upp i ordning så aG det passar
Postnords utdelningsmodell. För frågor, vänligen kontakta någon i
postlådegruppen (jan.ronngren@gmail.com alt andersibromma@gmail.com).
Ris: I området ﬁnns eG antal högar med kvistar och ris sedan höststädningen,
dessa kommer tas bort framgent. Det ﬁnns for_arande möjlighet aG lägga
(endast) kvistar eller grenar i dessa högar (ej skapa nya), fram Fll den 15/5. De
överenskomna träd som hialls inte hunnit tas ned, avverkas Fll hösten.
Dammutrivning Gnarpsån: Mark-och miljööverdomstolen beviljade inte
prövningsFllstånd avseende målet om utrivning av dammar i Gnarpsån. Det
innebär aG Fdigare domslut står fast och NordansFgs kommun kan börja med
utrivningen. Domen är dock acceptabel eDersom den jämställer oss med
NordansFgs VaGens anläggning och dess kontrollprogram samt har en 10-årig
prövoFd.
Övrigt: Av omtanke för vilda djur, tänk på aG från 1 mars hålla hundar kopplade:
hGps://www.atl.nu/skog/nu-maste-hunden-kopplas-i-skogen/. Samt undvik
fyrverkerier under Valborg.
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