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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.

Årets höststädning 
sker lördagen den 27 augusti. Du 
som inte har möjlighet att delta får 
gärna kontakta ordförande Lars-
Håkan Spjut för uppgift att utföra 
vid annat tillfälle.  

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.

TRYCKFELSNISSE
Den observante har redan noterat skrivfelet under punkten 17 i 
årsmötesprotokollet. Vattenförbrukningen är 50 kubikmeter/dygn 
för hela Olerstäkten, inte per fastighet som felaktigt angetts i 
protokollet. Felet kommer att justeras. Publicerat protokoll på 
www.sorfjarden.se kommer att ersättas med det korrigerade.

Höststädning 2016
Våra gemensamma ytor behöver ses över inför vintern.  
Vi samlas kl 10.00 den 27/8 på fotbollsplanen. Ta gärna med  
nödvändiga redskap!

Vid lunchtid serveras, precis som vanligt, grillkorv med bröd samt 
dryck.

Häng med på middag på golfklubben på kvällen! Anmälan görs 
vid samlingen eller vid lunchen. Man kan välja mellan fisk, kött 
eller vegetariskt. Middagen är till självkostnadspris och vi träffas 
på golfklubben kl 17.00. 

Traditionsenligt ses vi även vid mörkrets infall och njuter av 
Lysnatta. Ta med marschaller och slut samman vid Klockarjantes 
sten.

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