
� Julhälsning från styrelsen 2013 på Fiversätraö
Jubileumsåret har verkligen varit en milstolpe för alla oss boende på Fiversätraö. 50-
årsfirandet gick av stapeln den 3 augusti i vackert sommarväder. Vi var ca 230 som 
samlades för att fira och vi hade tillsammans byggt upp en härlig festplats under ett 
enormt tälttak. Jubileumsboken delades ut till alla boende och den kommer att leva med 
oss alla i många år framöver. 

Julklappstips: Beställ Fiversätraöns Jubileumsbok ”Från torp och utmark till 
sommarstugeö” via GML förlag: www.gmlforlag.se

Vi kan också konstatera att året som gått har fört med sig många utmaningar 
som t.ex. avloppsfrågan och all information kring detta. Vattenförsörjningen är ett 
annat område som vi bör ha under uppsikt för möjligheten att få bra dricksvatten i våra 
allmänna brunnar (6 st). Endast brunn 19 och 82 har fått godkänd dricksvattenkvalité vid 
årets mätningar. Läs mer på vår hemsida.

Projektet Ornö Fiber har etablerats och man planerar just nu för att hitta former för en 
ekonomisk förening. Första etappen i projektet blir att dra fiber till delar av Ornö och 
Mefjärd. Magnus Allansson (tomt 76) är vår kontaktperson i projektet.   

Under 2013 har två fastigheter bytt ägare och vi välkomnar de nya ägarna på tomt 76 och 
tomt 60. 

Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 27 mars 2014 kl 18.30. Adressen är Klara 
Södra Kyrkogata 20 (samma lokal som förra året) Motioner till årsmötet skickas till 
styrelsen senast den 25 februari 2014. Mailadress: styrelsen@fiversatrao.se

Valberedning: Susanne Stenberg (tomt 66) och Monica Morin (tomt 67).

För att få aktuell information om vad som händer på Fiversätra rekommenderar vi att ni går 
in på vår hemsida minst en gång i månaden: www.fiversatrao.se

Kom gärna med tips och idéer för att utveckla vår hemsida. Webbmaster är Göran 
Jacobson (tomt 42) som ni når via mailadress: webmaster@fiversatrao.se

En ståtlig älg har vistats på ön under de senaste månaderna. Vi får se hur länge älgen 
tänker vara kvar……

Styrelsen önskar er en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Anne, Christer, Ella, Henry, Jan-Åke, Katri och Ragnar 
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