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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. Kan du inte 
delta, kontakta gärna styrelsen 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 anslags-
tavlorna och notis på sorfjarden.se

Välkommen till Olerstäktens nyhetsbrev!
Du läser just nu Olerstäktens första nyhetsbrev. Här kommer 
styrelsen att informera om aktualiteter som berör oss som har 
fastighet i Olerstäktens samfällighetsförening. 

Nyhetsbrevet är tänkt att ges ut 2-3 gånger per år och distribueras 
till samtliga som styrelsen har e-postadress till. Nyhetsbrevet 
kommer också att publiceras på www.sorfjarden.se. 

Utbyggnad VA Sörfjärden
Genom årsmötesbeslut har ordförande och kassör fått mandat att 
föra talan för Olerstäktens samfällighetsförening i frågan om 
utbyggnad VA Sörfjärden. Bland annat deltar de i de referens-
gruppsmöten som sker i regi av MittSverige Vatten AB. Alla 
minnesanteckningar från referensgruppsmötena finns under 
”Utbyggnad VA Sörfjärden” på hemsidan 
www.mittsverigevatten.se. Här kan man bl.a. läsa att Olerstäktens 
dricksvatten (tillvatten) inte ingår i projektet, att Olerstäkten är en 
enda gemensam abonnent avseende avloppsvattnet samt att 
Olerstäkten ansluts som en grupp via det egna spillvattennätet 
(ingen enskild anslutning).

Lars-Håkan och Eric har haft ett inledande möte med den advokat 
som anlitats i frågan för Olerstäktens räkning.

Underhåll av pumphuset 
De flesta av oss blev i somras varse att vattnet sinade i våra kranar. 
Orsaken var att en av pumparna i pumphuset stannade och 
krävde en manuell återstart. 

För att inte felet åter ska upprepas har styrelsen engagerat en 
rörmokare som kommer att renovera nödvändig utrustning i 
pumphuset. Arbetet är planerat till början av 2015.
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Anslutningen var god, glöggen i medhavda 
termosar het och stämningen hög. 

Ett stort tack riktar vi till arrangörerna Sven-
Erik och Staffan. Kvällen var kanon!

Med detta nyhetsbrev vill styrelsen också 
passa på att önska Olerstäktens alla 
fastighetsägare en skön och avkopplande 
jul- och nyårshelg.

Glöggmingel på fotbollsplanen  
En gång är ingen gång. Två gånger är en 
gång-gång och tre gånger blir en tradition. 

Söndagen den 23 november genomfördes 
glöggminglet för tredje året i rad. En 
tradition är därmed etablerad! 

Vid värmen av grillen, omgärdade av 
sprakande eldkorgar, marschaller och 
stämningsfullt pyntad julgran träffades såväl 
Olerstäktare och närboende för att 
smygstarta julen 2014. 

Vädergudarna bjöd på snöfritt och för 
årstiden lite varmare temperatur än vanligt. 


