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KALENDARIUM
Valborgsfirande

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.

Vårstädning

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.

Höststädning

sker sista i helgen i augusti, i
samband med Lysnatta.

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.

Önskar du hjälp med avverkning av träd på din tomt?
Skicka i så fall ett mail till vår ordförande Lars-Håkan Spjuth senast
den 30 november.
Har du önskemål om träd att fälla på gemensam mark?
Lämna dina önskemål via e-post till Lars-Håkan senast den 30/11.
Så snart Lars-Håkan fått in samtliga önskemål blir du kontaktad
om detaljerna.
Senaste nytt i VA-frågan
Det är viktigt att säkerställa att en eventuell påverkan av vårt
vattenverk i samband med det nya kommunala vattenverket
regleras såväl ekonomiskt som juridiskt. Därför kommer
Olerstäkten yttra sig till miljödomstolen under hösten gällande
tillståndsprövningen av det nya vattenverket.
Vi väntar också på en kallelse till möte i VA-frågan med
kommunalråden i Nordanstig.
Du missar väl inte årets glöggmingel!
Vi samlas på Olerstäktens fotbollsplan vid 16-tiden lördagen den
21 november. Tag med en mugg och nyvärmd glögg i termos
samt ett par marschaller. För dig som vill grilla korv är brasan tänd.
Detta är årets sista nyhetsbrev.
Styrelsen vill därför passa på att önska
alla Olerstäktare en riktigt

God jul
och
Gott Nytt År
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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

