KALENDARIUM
Vårstädning
I år uppmanar vi föreningens
medlemmar att genomföra
vårstädning runt eget område,
om ni är på plats. Behov av
städning i området finns. Vi
återkommer med datum för årets
höststädning, då vi hoppas på att
ses!

Nr 2, maj 2020

olerstakten@gmail.com

Årsmöte
sker den 26/7 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.
Valborgsfirande
Genomförs vid Klockarjantes sten
den 30 april varje år. Både
Olerstäktare och närboende är
välkomna.

Övrigt: För att öka
räddningstjänstens möjlighet till
snabba insatser, ha numrering av
husen väl synligt. Parkera på egen
tomt. Håll gärna någon belysning på
ute, för allas trivsel.

Avloppshus till salu!
Föreningen är nu ansluten till avloppssystemet, därför säljer vi vårt
tidigare avloppshus. Intresserade medlemmar kan lägga ett anbud till Eric
Östlund via mail senast den 30 juni. Huset ska vara bortflyttat senast den
31 augusti. Sven-Erik Norin genomför visning för intresserade. Se
kontaktuppgifter nedan. Vi säljer även häcken som växer runtom, anbud
likt angivet ovan (hela eller per meter).
Vi vill också meddela att Sven-Erik har
nyligen hyvlat våra vägar samt fixat till
fotbollsplanen på vårt område.
Väghinder har lagts på plats av vår vägoch markansvariga styrelsemedlem
Helén. Styrelsen har noterat att
vändplanerna vid Babordsgränd och
Tennallén behöver bättras samt
breddas, detta kommer åtgärdas.
Frågor har inkommit hur soptunnorna
ska placeras. De ska stå med handtaget
in mot tomten och lucköppningen mot
vägen.
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