
 

DECEMBER 2020 MED ÖNSKAN OM EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

KONTAKT:  OLERSTAKTEN@GMAIL.COM    

KALENDARIUM VÄG OCH MARK VATTENFÖRBRUKNING 

Valborgsfirande 
Genomförs vid Klockarjantes 
sten den 30 april varje år. 
Både Olerstäktare och 
närboende är välkomna. 
 
Vårstädning 
sker söndagen den 2 maj 
2021, kl. 10:00. Kallelse till 
vårstädning görs 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. 
Kallelse till höststädning görs 
genom e-post samt anslag på 
anslagstavlor och på 
hemsidan www.sorfjarden.se 
 
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. 
 
 

Lördag den 3 oktober samlades ca 
13 medlemmar för att gemensamt 
sätta upp vägpinnar inför 
snöröjningen. Stort tack till alla 
som hade möjlighet att delta! Vi 
var ett trevligt gäng som 
gemensamt jobbade sig runt i 
området. Nu ser vi fram emot 
vintern. Bra att veta inför vintern, 
är att snöröjning sker vardagar kl. 
06, vid minst 5 cm snö (vid 
pågående snöfall och mer att 
vänta – åker plogbilen ut senare). 
Helger kan snöröjningen dröja 
längre fram på dagen/kvällen 
beroende på hur dygnsprognosen 
för kommande snöfall ser ut. 
 
De rishögar som finns kvar i 
området kommer att tas bort när 
den planerade trädfällningen är 
gjord.  
 
Nästa arbetsdag blir kl. 10:00 
söndag den 2 maj, då vi bland 
annat planerar att ta bort de nu 
uppsatta vägpinnarna.  
 
Vi vill också passa på att tacka alla 
som kom och hjälpte till med årets 
städdag i augusti. Det blev en 
trevlig stund där flera nya 
medlemmar deltog! Bilden nedan 
är från augusti.    

Under midsommarhelgen uppstod vattenbrist och vi 
fick sätta in tillfälliga restriktioner gällande nyttjande 
av vatten, likt många kommuner numera gör under 
sommaren.  
 
Styrelsen fortsätter utreda möjligheter och tillhörande 
kostnader för vattentillgång i området. Olerstäkten är i 
nuläget anslutet till kommunalt avlopp och 
tillhandahåller eget vatten. För intresserade, kan 
jämförelse göras till VA-taxan 2021 (1) för MittSverige 
Vatten & Avfall.  
 
Vi har fattat beslut om följande för området (läs viktiga 
tips i länkarna hämtade hos Gästrike Vatten, se längst 
ner på sidan):  
  
1. Bilar ombeds att inte tvättas i området. Dels för 

att minska vattenförbrukningen, dels för att värna 
om vår mark och miljö (2). Med tvättvattnet följer 
tungmetaller, oljerester och föroreningar av olika 
slag samt tensider och andra kemikalier från 
bilschampo och avfettningsmedel.  
 

2. Pool eller badtunna (3) fylls på under lågsäsong 
och helst 00–06. Alternativt kan grannar gå 
samman och köpa vatten. Det är inte tillåtet att 
tömma poolvatten i avloppet, varken med eller 
utan klor, eftersom det kan skada reningsverket. 
Släpp inte ut vatten med klor i havet, en sjö eller 
en gatbrunn/gård för då kan kemikalierna skada 
miljön för både växter och djur. 

 
3. Hushåll med vattnet. Under perioder då många 

människor besöker området, tex under 
midsommar och juli månad, vill vi uppmana alla 
medlemmar att hushålla med vattnet (4) samt att 
sköta trädgårdsbevattningen med hjälp av 
regnvatten i den utsträckning det är möjligt.  

 
Vi vill förvarna att vid behov, kommer vi införa 
tillfälliga restriktioner kring vattenförbrukning, likt 
många kommuner gör vår- och sommartid (5).  
 
Tack för att vi hjälps åt! 

 

 

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2020/21                            Övrigt 

Ordförande 
Lars-Håkan Spjuth 
lhspjuth@gmail.com 
070–6617400 
 

Sekreterare 
Karin Danielsson 
kadanielsson@gmail.com 
073–0338896 
 

Kassör 
Marie-Therese Lundholm 
bosta308@hotmail.com 
072–2022500 

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 hjälps åt att tillsammans hålla 
området trevligt, städat och 
välskött! 

Ledamot ansvar väg & mark 
Helén Rönning 
076–1019233 

Ledamot ansvar VA 
Sven-Erik Norin 
070–6096338 

Suppleanter 
- Svante Andreasson 
- Anders Paulsson 

Länkar: 
1) https://msva.se/nya-va-avgifter-2021-i-nordanstig/ 
2) https://www.gastrikevatten.se/tipsrad/tipsforvillaagare/biltvatt.159.html 
3) https://www.gastrikevatten.se/tipsrad/tipsforvillaagare/fyllaochtommapoolen.166.html 
4) https://www.gastrikevatten.se/tipsrad/varvattensmart.109.html 
5) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-kommunerna-med-bevattningsforbud 
 


