
Vattnet kommer vara avstängt 19/4 kl 09.00 – 14.00
På grund av underhållsarbeten i pumphuset kommer vattnet vara 
avstängt på hela Olerstäkten tisdagen den 19 april mellan klockan  
09.00-14.00. Kontakta ordförande Lars-Håkan Spjuth om du har 
frågor i anslutning till detta.

Senaste nytt i VA-frågan 
Miljöprövningen av kommunens nya vattenverk pågår nu hos 
Mark- och miljödomstolen i Östersund. Olerstäkten har i samråd 
med vår advokat haft synpunkter i ärendet. Beslut väntas senare i 
vår.

Fira valborg vid Klockarjantes
Slut upp till hellre-än-bra-kören och sjung in våren tillsammans 
med grannar och vänner. Ta med några vedträn till brasan, något 
värmande att dricka och, om du vill, något enkelt att grilla.

Vi ses vid Klockarjantes sten den 30 april klockan 20.00.

Det blir ingen vårstädning i år
Dock finns en del kvistar att plocka efter avverkning av träd från 
allmänningarna i höstas. Den som vill får gärna plocka. Lägg i 
högar invid vägkanten. Högarna kommer att forslas bort den 15 
maj eller strax därefter. 

Motioner till årsmötet
Vill du lämna in motion till årsmötet i juli måste denna vara 
styrelsen tillhanda senast den 30 juni. Motionen mailas till 
ordförande, kassör eller sekreterare.

Engagera dig i styrelsearbetet
Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du 
valberedningen; Sören Tejbo (birgitta.tejbo@gmail.com) eller 
Anders Lundbäck (anderslundback@yahoo.se).

Nr 7, april 2016

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.

Ingen vårstädning i år!

Årsmöte: 10/7 kl 15.00
Årsmötet sker, som vanligt, i 
kapellet. 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.

KALENDARIUM

Styrelsens sammansättning & ansvarsfördelning 2015/16

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

Sekreterare: 
Eva Forshällen 
eva.forshallen@gmail.com 
070-5464800

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


