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Valborgsfirande

Ingen brist på vatten i år!
Än är inte sommaren riktigt över för året, men summeringen
hittills är ömsom sol och ömsom regn. Och ett pumphus som i år
levererat vatten utan avbrott. Gjorda insatser i pumphuset har
med andra ord givit resultat!

Vårstädning

Ny styrelsemedlem
I år genomfördes årsmötet redan den 12 juli. Förutom sedvanliga
årsmötesfrågor höll vår kassör, Eric Östlund, en utförlig
information om ekonomiska och juridiska konsekvenser av
beslutet att Olerstäkten ska ingå i kommunalt VA-system.
En sammanfattning av den informationen kommer att
biläggas årsmötesprotokollet som distribueras till
alla fastighetsägare styrelsen har e-postadress till.

Genomförs vid Klockarjantes sten
den 30 april varje år. Inbjudan anslås
på Olerstäktens anslagstavlor, vid
kapellet samt på www.sorfjarden.se.
Både Olerstäktare och närboende är
välkomna.

sker endast om behov finns. Kallelse
till vårstädning sker 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.

Årets höststädning

sker lördagen den 29 augusti. Se
inbjudan på sid 2 i detta nyhetsbrev.

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.

Under årsmötet valdes även Sven-Erik Norin in
som ny ordinarie ledamot. Sven-Erik ersätter Tom
Kihl och kommer att axla det praktiska ansvaret för VA
i området.
Vi hälsar Sven-Erik, som de flesta av oss känner som
engagerad festfixare i området, varmt välkommen till
styrelsearbetet!

Du som haft posten eftersänt till stugan
glöm inte att låsa brevlådan innan du lämnar
stugan för säsongen!

Inbjudan till höststädning, se nästa sida!

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2015/16
Ordförande:
Lars-Håkan Spjuth
lhspjuth@gmail.com
070-6617400

Sekreterare:
Eva Forshällen
eva.forshallen@gmail.com
073-7651282

Kassör:
Eric Östlund
eric.ostlund@telia.com
070-6924913

Ledamot ansvar väg & mark:
Annica Engh, Förvägen 10
070-6739121

Ledamot ansvar VA:
Sven-Erik Norin
070-6096338

Suppleanter:
- Einar Berg
- Johan Hansing
- Anders Paulsson

Höststädning 2015

Lördagen den 29 augusti kl 10.00
Våra gemensamma ytor behöver ses över inför vintern.
Vi samlas, som vanligt, på fotbollsplanen. Ta gärna med
nödvändiga redskap!
Vid lunchtid serveras grillkorv med bröd samt dryck.
Varmt välkomna hälsar
Styrelsen för Olerstäktens samfällighetsförening

PS. Du som inte har möjlighet att delta på städdagen får gärna
kontakta vår ordförande Lars-Håkan Spjuth så tilldelas du en uppgift
som kan utföras vid senare tillfälle. Kontaktuppgifter till Lars-Håkan
finner du på framsidan av detta nyhetsbrev.

