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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.

Valborgsfirande
Genomförs vid Klockarjantes sten 
den 30 april varje år. Både 
Olerstäktare och närboende är 
välkomna.

Vårstädning
sker endast om behov finns. Kallelse 
till vårstädning görs 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 helgen i augusti i samband 
med Lysnatta.

Olerstäktens samfällighetsförening
Information gällande vår samfällighetsförening har uppdaterats. 
Främst gällande GDPR, avlopp och spillvatten. Se vidare i 
medföljande dokument.

Glöggmingel
I samband med detta nyhetsbrev vill vi påminna om årets 
glöggmingel. Det sker helgen före första advent, det vill säga 
helgen vecka 47. 

Snöröjning
Kontrakterad entreprenör är Micael Eklund från Gnarp. Plogning 
och sandning kommer främst att ske nattetid. Hur vi hanterar 
plogning av infarter m.m. återkommer vi om.

VA
Debitering av förbrukningsavgifter kommer att beräknas på 
mätning av vår avloppsmängd. När vi kommer att ansluta till 
kommunens anläggning är inte klart.

Dammutrivning i Gnarpsån
Styrelsen har lämnat en inlaga till Mark- och miljödomstolen där vi
har samma uppfattning som Nordanstig Vatten. Frågan om 
dammutrivningens påverkan på vattentäkterna i Sörfjärden bör 
utredas innan beslut fattas om utrivning. Mark- och 
Miljödomstolen håller förhandling på Blå Gården i Gnarp den 1 
november kl. 12.00.

Trädfällning
Föreningens medlemmar har möjlighet fram till den 30/10 att 
inkomma med önskemål/förslag om avverkning av träd i 
föreningens område. Kontakt tas med Lars-Håkan Spjuth, se 
kontaktinformation i rutan nedan. 
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