
NYHETSBREV 
AUGUSTI 2022 

KONTAKT: OLERSTAKTEN@GMAIL.COM 

Höststädning 
Sker sista helgen i augusti i 
samband med Lysnatta. 
Samling på fotbollsplanen. 
Om du inte kan delta vid 
städdagen, kan du erhålla 
en uppgift att genomföra 
vid annat lämpligt tillfälle 

Glöggmingel 
Helgen före första advent 
anordnas ett glöggmingel 
på fotbollsplanen. Både 
Olerstäktare och 
närboende bjuds in.  
Information om detta på 
www.sorfjarden.se och i 
sociala medier. 

Valborgsfirande 
Genomförs vid 
Klockarjantes sten, 
Storstranden, den 30 april 
varje år. Olerstäktare och 
närboende är välkomna. 

Vårstädning 
Kallelse till vårstädning görs 
genom e-post eller via 
nyhetsbrev. 

Årsmöte 
Sker under juli eller augusti. 
Kallelse distribueras senast 
14 dagar innan ordinarie 
årsstämma. Motioner skall 
vara styrelsen tillhanda 
senast 30 juni. Skicka mail 
till olerstakten@gmail.com, 
eller lämna per post till 
föreningens ordförande 
eller sekreterare.

OLERSTÄKTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2022/23

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

Sekreterare 
Mikaela Stoor 
mikaela.stoor@gmail.com 
073-8279465

Kassör 
Lars Boukharta Persson 
lars.boukharta@me.com 
073-8139123

Ledamot ansvar väg & mark 
Helén Rönning 
076–1019233

Ledamot ansvar VA 
Sven-Erik Norin 
070–6096338

Suppleanter 
- Anders Callermo 
- Maria Uhrus

 

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. Tillsammans håller vi området 
trevligt, städat och välskött!

VÄG OCH MARK 

Välkommen till höststädning! 

Lördagen den 27/8 i samband 
med lysnatta, samlas vi vid 
fotbollsplanen klockan 09:30.  

Denna städdag kommer sly, 
markberedning och 
målningsarbete ske. Tänk på att 
ha oömma kläder. Ta gärna med 
verktyg för att röja sly (både 
vägkanten inom området och 
runt utfarter från området mot 
Hårtevägen). Material till 
målningsarbete kommer finnas. 

Vi bjuder på korvlunch med 
dryck och kaffe kl. 12:00 på 
fotbollsplanen. 

FÖRSÄLJNING OCH 
EKONOMI 

Kom ihåg, efter avslutad 
försäljning, meddela via e-post: 
olerstakten@gmail.com,  
styrelsen om kontaktuppgifter till 
de nya ägarna, så vi kan skicka 
förenings-information och 
fakturor till rätt person. 

ÅRSSTÄMMA 

Olerstäkten höll 2022 års stämma 
den 31 juli i Sörfjärdens Kapell. Vi 
vill tacka alla medlemmar som 
kom och deltog.  

Vi vill särskilt tacka Karin 
Danielsson, Marie-Therése 
Lundholm, Anders Paulsson och 
Svante Andreasson för deras år 
och jobb i styrelsen. Vi tackar 
också Mikaela Stoor och Leila 
Boukharta för deras år och jobb i 
valberedningen.  

Vi hälsar Mikaela Stoor, Lars 
Boukharta Persson, Maria Uhrus 
och Anders Callermo välkomna 
som föreningens nya 
styrelsemedlemmar.  
I Valberedningen hälsar vi Svante 
Andreasson och Ulf Zetterström 
välkomna. 

Mail kommer skickas ut till 
medlemmar när protokollet från 
årsstämman finns publicerat via 
https://sorfjarden.se/olers.htm  

Via denna hemsida kan ni även 
hitta tidigare årsmötesprotokoll, 
nyhetsbrev, ordningsregler, 
detaljplan samt 
planbestämmelser.  

LYSNATTA 

Kom ihåg att köpa marschaller 
inför lyskvällen. Vi tänder en liten 
brasa vid Klockarjantes sten när 
det skymmer, om vädret tillåter.  

Kom ihåg att hämta dina 
marschaller från stranden 
morgonen efter.  

//Festkommittén 

 

STYRELSEMÖTE 

Nästa styrelsemöte är den 27 
augusti, eventuella ärenden 
skickas in till föreningens  
e-postadress:  
olerstakten@gmail.com
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