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VÄG OCH MARK
Lördagen den 8/10 sätter vi ut
snöpinnar på området inför
vintern, eventuellt övriga
uppgifter tillkommer.
Vi samlas vid fotbollsplanen
klockan 10.00.
Välkomna alla som kan att delta!
PÅMINNELSE
Styrelsen påminner samtliga
boende på området att det är
förbjudet att gå med ris och
dylikt från egen tomt och dumpa
på annans mark.
Avfall som ris, löv, blommor etc.
ska lämnas till en
återvinningscentral, om inte
kompost nns på egen tomt. Mer
information och öppettider till
återvinningscentraler i
Nordanstig hittar ni på
Nordanstigs hemsida, se länk.
https://nordanstig.se/startsida/
sidor/bygga-bo-och-miljo/avfalloch-atervinning/atervinning.html

GLÖGGMINGEL
Helgen före första advent
anordnas ett glöggmingel på
fotbollsplanen och detta infaller
således lördagen den 19/11.
Olerstäktare och närboende är
välkomna att delta, vidare
information kommer i våra
sociala medier, vi ses!
//Festkommittén

FÖRSÄLJNING OCH
EKONOMI
Under september månad
kommer fakturan för
medlemsavgiften skickas ut till
samtliga medlemmar. Vänligen
meddela oss om ny mailadress
eller postadress förändrats sedan
föregående fakturering.
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.

UTEBELYSNING
Nu när höstmörkret lägger sig
uppskattar vi om ni lämnar en
utelampa tänd, för allas trevnad.

Olerstäkten har en egen grupp
på Facebook, sök på Olerstäkten
så hittar ni den.
Här nns information om event,
städdagar och andra sociala
aktiviteter.
Gruppen ersätter dock inte
styrelsens informationskanaler via
nyhetsbrev eller akuta utskick via
e-post/sms, utan är ett
komplement till oss och vår
samfällighet.
STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte är den
8 oktober. Eventuella ärenden
skickas in till föreningens
e-postadress:
olerstakten@gmail.com

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!
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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.

FACEBOOK

I samband med våra
gemensamma städdagar gäller
detsamma. Då är det sly och ris
från våra gemensamma ytor vi
samlar i högarna intill vägkanten,
inte något från egen tomt.
Vi ber samtliga respektera detta
eftersom samfälligheten betalar
för bortforslingen av avfallet.
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Glöggmingel

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.
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

