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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
Ingen vårstädning i år!

Årsmöte 
Söndagen den 12/7 kl 15.00 i 
Kapellet. Kallelse kommer att 
distribueras via mail samt finnas 
anslaget på anslagstavlor och på 
www.sorfjarden.se.

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 
anslagstavlorna och notis på 
www.sorfjarden.se.

VA-frågan – en sammanfattning
 
Bakgrund 
Enligt beslut från Nordanstigs kommun och Statens VA-nämnd 
ska Sörfjärden anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Trots att 
vi på Olerstäkten har egen, godkänd och fullt fungerande, VA-
lösning är vi tvingade in i en avloppslösning. Vår anläggning för 
tillvatten samt vårt ledningsnät för VA får vi dock behålla. 

Gemensam anslutningspunkt 
MittSverige Vatten AB har beslutat att det är Olerstäktens 
samfällighet som ansluts. Detta innebär att ingen enskild 
anslutning av fastighet sker. 
 
Ekonomi 
Vi kan ännu inte i detalj redovisa några kostnader, varken för 
samfälligheten totalt eller för de enskilda fastighetsägarna på 
Olerstäkten eftersom det fortfarande är mycket som är oklart. 
 
Det vi i dagsläget kan redovisa är det ”förslag” vi fått från 
MittSverige Vatten AB innebärande en anslutnings- och 
lägenhetsavgift på totalt cirka 1.060.000 kronor för samfällig-
heten. Förbrukningsavgiften är i förslaget beräknad till cirka 
165.000 kronor/år för hela samfälligheten. 
 
Juridik 
Överklagandet av kommunens beslut om verksamhetsområde i 
Sörfjärden har avgjorts av Förvaltningsrätten i Falun med negativt 
resultat. Detta beslut har i sin tur överklagats till Kammarrätten i 
Sundsvall. Kammarrätten har ännu inte fattat beslut om 
prövningstillstånd, vilket krävs.  
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En mycket trevlig valborgsmässoafton!

I sedvanlig ordning hade festkommittén förberett 
valborgsfirandet med såväl affischering som 
iordningsställande av eldplats vid Klockarjantes. Trots 
att vindarna blåste både rejält och iskallt samt att 
någon ”hjälpsam” person tagit ner alla affischer en hel 
vecka före utsatt datum slöt en stor skara trevliga 
Sörfjärdare traditionsenligt samman.

Någon eld tändes dock inte på stranden i år utan 
festligheterna dirigerades om till Olerstäktens 
fotbollsplan där det var lä. Kvällen var mycket lyckad 
och myset kring Olerstäktens grill var optimalt.

Valborg i Sörfjärden är en småskalig och mycket trevlig 
tradition som kommer leva vidare i många år framgent. 
Ett stort tack riktar vi till Olers festkommitté som fixar 
allt för en lyckad kväll, både förberedelser och 
efterarbete.

När en anslutningspunkt för avlopp till Olerstäkten beslutats, vilket ännu ej skett, har vi 
möjlighet att överklaga detta beslut till Statens VA-nämnd. Då kan vi få en prövning om 
anslutningen är ekonomiskt rimlig och miljömässigt motiverad.

Vi kommer att ta ställning till ett eventuellt överklagande i samråd med vår advokat.

Är du intresserad av ett uppdrag i Olerstäktens styrelse?
Ta i så fall kontakt med valberedningen som du når via nedanstående e-postadresser:

•  Sören Tejbo – epost: birgitta.tejbo@gmail.com
•  Sten Jennervall – e-post: sten.jennervall@gmail.com


