KALENDARIUM
Höststädning
sker sista helgen i augusti i
samband med Lysnatta. I år blir
den den 29 augusti, samling 10:00
på fotbollsplan. Läs mer i
medföljande utskick.
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.
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.
.
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.
Vi är ett kollektiv och vi hjälps åt att
tillsammans hålla området trevlig,
städat och välskött!

Nr 4, augusti 2020

olerstakten@gmail.com
Årsmöte
Föreningen höll sitt årsmöte söndagen den 26 juli på gården till
Kulturkapellet. Protokollet går nu att finna via www.sorfjarden.se
Under årsmötet hanterades frågan kring vatten och
vattenförbrukning. I och med detta lades förslag fram att de
medlemmar som önskar snabb information vid särskilda händelser
(likt vattenbrist) kan maila sitt mobilnummer till föreningens
mailadress: olerstakten@gmail.com, så sätter vi samman en smslista för utskick.
Anslutningspunkten till varje tomt i området sker med kran av äldre
modell. Det innebär två lägen: öppen/stängd. Allt emellan läcker ut
vatten. Föreningens medlemmar ombeds säkerställa att deras kran
vid anslutningspunkt invid tomtgräns står i ett av dessa två lägen,
och ej däremellan.
Föreningen har sett över användningen av vägar och gångvägar. Vi
önskar att föreningens medlemmar respekterar att motordrivna
fordon inte skall framförs på områdets gångvägar.
Ny styrelse
Vi vill med detta nyhetsbrev hälsa den nya styrelsen välkommen
till ett nytt verksamhetsår. Marie-Therese Lundholm är
föreningens kassör, Svante Andreasson en av våra suppleanter.
Vi tackar Eric Östlund och Johan Hansing för deras år och
engagemang i styrelsen.
Slutligen önskar vi alla medlemmar en trevlig lysnatta och
stugsista!

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2020/21
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