JUNI 2022
KONTAKT: OLERSTAKTEN@GMAIL.COM
KALENDARIUM
Årsmöte
Årets årsmöte är den 31 juli
klockan 10:00 i Sörfjärdens
Kapell. Kallelse distribueras
senast 14 dagar innan
ordinarie årsstämma.
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 genom och notis på
www.sorfjarden.se och i
sociala medier (Olerstäktens
FB-grupp).
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.

VI ÖNSKAR ER ALLA EN GLAD MIDSOMMAR!

OLERSTÄKTENS ÅRSSTÄMMA

Välkomna till Olerstäktens årsstämma den 31 juli klockan 10:00 i Sörfjärdens
kapell. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 juni. Skicka mail till
olerstakten@gmail.com, eller lämna per post till föreningens ordförande eller
sekreterare.

VALBEREDNINGEN

Har ni förslag på personer att ingå i styrelsen för Olerstäkten 2022/23,
kontakta valberedningens representanter Mikaela och Leila via deras epostadress: valberedningen.olerstakten@gmail.com

OLERSTÄKTEN PÅ FACEBOOK!

Olerstäkten har en egen grupp på Facebook. Sök på Olerstäkten så hittar ni
oss!

GEMENSAM MIDDAG

Förra sommaren ordnades på medlemmarnas initiativ en gemensam middag. I
år är middagen den 6 juli klockan 18:00. Boende tar med egna bord, stolar mat
och dryck, så samlas vi vid den gemensamma ytan vid Babordsgränd/
Styrbordsallén. Hoppas så många som möjligt kan delta!

VÄNLIGEN NOTERA

För att undvika vattenläckage i området, ber vi alla medlemmar att ta reda
på var ursprunglig vattenkran är placerad på tomten. Kom ihåg, stäng av
huvudkran vid vägen vid längre tids frånvaro. Placera sopkärl så att locket
öppnas mot vägen/handtaget vänt mot gården. Efter avslutad försäljning,
meddela via e-post: olerstakten@gmail.se, styrelsen om kontaktuppgifter
till de nya ägarna, så vi kan skicka förenings-information och fakturor till
rätt person.

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2021/22
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

Ledamot ansvar väg & mark
Helén Rönning
076–1019233

Ledamot ansvar VA
Sven-Erik Norin
070–6096338

Suppleanter
- Svante Andreasson
- Anders Paulsson

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!

