
OKNÖ STUGFÖRENING

Här kommer årets inbetalningsavi till att bli medlem i Oknö 
Stugförening och vi vill med detta utskick uppmuntra Er 
som ännu inte är medlemmar att gå med i föreningen och 
på så sätt se till att vi får en ännu bättre samhörighet, en 
större röst mot kommunen och en fin gemenskap på Oknö. 

Medlemsavgiften är endast 100 kr/ år och betalas via med-
följande BG-inbetalning eller via SWISH på nr: 123-xxx 
xxx xx. uppge då namn och fastighetsbeteckning som med-
delande och vår förhoppning är att avgiften betalas senast den 
30 april 2019.

Vad får man då som medlem i Stugföreningen?
•	 Möjlighet	att	påverka	Oknös	utveckling	och	framtid
•	 Gemensamma	evenemang,	årets	program	bifogas
•	 Möjlighet	att	hyra	Kaffetorpet	till	ett	reducerat	pris
•	 Gratis	kaffe	och	kaka	till	Valborg
•	 Den	årliga	julgranen	som	placeras	vid	infarten		

och	sprider	fint	ljus	under	vintern
•	 Alla	medlemmar	bjuds	på	smörgåstårta	vid	årsmötet		

som	i	år	är	söndagen	den	28	Juli	

INFOOKNÖ
STUGFÖRENING
ÖÖÖÖ

Medlemsavgift för 2019

Fastighetsbeteckning: (<<Oknöadress>>)  <<Fastighet>>

<<Förnamn>> <<Efternamn>>
<<Adress>>
<<PNr>> <<Ort>>
<<Land>>

Oknö Stugförening

100, 00 7 0 1 - 7 9 1 6

<<Förnamn>> <<Efternamn>>
<<Adress>>
<<PNr>> <<Ort>>
<<Land>>

För att vi ska kunna fortsätta med alla våra trevliga aktiviteter 
på Oknö så behöver vi vara fler som hjälper till för att göra 
det smidigt för alla! Har du möjlighet att vara behjälplig så 
får du hemskt gärna kontakta ordförande Michael Sjöholm, 
på: okno.sjoholm@gmail.com för att anmäla ditt intresse, du 
behövs!

För att underlätta i framtiden så ber vi även er att skicka in 
er mailadress till vår kassör, torsten.wall@telia.com så kan vi 
enklare nå ut till dig om det skulle behövas (mailadressen	kommer	
inte	användas	till	annat	än	information	från	Stugföreningen).

En förslagslåda finns uppsatt på anslagstavlan vid rondellen 
och om du/ni har några tankar eller funderingar så är ni 
välkomna att lämna era synpunkter. Uppdateringar om vad 
som händer på Oknö sker via föreningens FB-sida, gå gärna 
in och gilla sidan eller läs mer på hemsidan: www.oknostf.se.

Mycket har hänt under året som gått och i utskicket finner ni, 
förutom årets sommarprogram, även lite uppdaterad infor-
mation från kommunen.

 

Hej alla gamla och förhoppningsvis nya 
medlemmar till Oknö Stugförening!

Tack för visat intresse och med förhoppning om ännu en 
fantastisk sommar på vackra Oknö!  //  Styrelsen 

Du	har	väl	inte	glömt	vår	gemensamma	
städdag	den	28	april,	hoppas	att	vi	ses!

Missa inte!



Akti viteter som pågår hela sommaren...
Moti onsbingo  Torsdagar 13/6 - 16/8  Arr: Oknö Stugförening

Sitt bingo  Måndagar 1/7, 8/7, 15/7  Arr: Blomstermåla IK

Gemensam städdag den 28 april kl 9.30-12.00
Medtag egen räfsa och ett  gott  humör. I år plockar vi skräp, plast och brädor m.m och samlar ihop i säckar 
och högar som hämtas av Kommunen. Det bjuds även på grillad korv vid Lillöbadet samt vid Färjeläget.

Valborgsmässofi rande den 30 april kl 19.00
Ca kl 19.00 tänds brasan och TATONIA sjunger in våren. Korvgrillning och lott erier. 
Ca kl 20.00 - 23.00 blir det dans inne på logen ti llsammans med orkestern Spectrum. Kaff eservering.

Midsommarfi rande vid kaff etorpet den 22 juni kl 13.00
Kl 13.00 reser vi stången. Lekar av olika slag för barnen. Lott eri och spel samt kaff eservering. Vi avslutar 
ca kl 16.00. Kom gärna och hjälp ti ll med midsommarstångklädning samt stångresning. I samarbete med 
Kaff etorpets Camping/Oknö Stugförening.

Våff elcafé på Kaff etorpet
Vid 6 ti llfällen, med start midsommarsöndagen välkomnar Kaff etorpets Camping er på våff elcafé. 
Se mer anslag vid campingen.

Allsång, fredagen den 28 juni kl 19.00
Oknö Stugförening i samarbete med Astri & Evert Taube-sällskapet och Östanhavs orkester. Fri entré, lott erier, 
allsångshäft e säljs eller hyrs ut. Kaff eservering fi nns.

Golft ävling, lördagen den 14 juli kl 10.00
Välkommen ti ll Mönsterås Gol� lubb, där vi kör en gemensam 18-hålstävling för den erfarna golfaren (medl. i 
Mönsterås GK krävs ej, dock betalas en greenfee) och samti digt ”prova-på-golf”. Anmälan görs ti ll Michael 
Sjöholm på tel. 073-09 45 444. Vi avslutar dagen med korvgrillning och prisutdelning.

Logdans på Kaff etorpet, fredagen den 19 juli kl 20.00-23.00
Logdans på Kaff etorpet med nonstop-dans ti llsammans med orkestern Spectrum och But Eriks. 
Fri entré, kaff eservering fi nns.

Stugföreningens Årsmöte, söndagen den 28 juli kl 15.00
Oknö Stugförening bjuder medlemmarna på smörgåstårta. Varmt välkomna!

AKTIVITETER PÅ KAFFETORPET, SOMMAREN 2019

PROGRAMOKNÖ
STUGFÖRENING
ÖÖÖÖ

Välkommen till ännu 
en fi n sommar på Oknö!
Håll dig uppdaterad via vår FB-sida 
för ev ändringar i programmet.

För att  vi ska kunna fortsätt a med våra 
gemensamma akti viteter på Oknö behöver 

vi fl er frivilliga som kan hjälpa ti ll. Anmäl ditt  
intresse ti ll Ordförande. Tack!

Vi behöver dig!

Logdans på Kaff etorpet med nonstop-dans ti llsammans med orkestern Spectrum och But Eriks. 
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INFORMATION TILL PERSONER MED FASTIGHET(ER) PÅ OKNÖ april 2019 
 
Särskilda regler för trädfällning på Oknö 
För att ta ned träd på Oknö krävs alltid marklov om trädets stam är större än 10 cm i diameter en 
meter ovan mark. Detta gäller både privat- och kommunal mark. Vill du ta ner träd på den egna 
fastigheten kontaktar du miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Har du önskemål om röjning eller trädfällning på kommunens mark finns blankett att fylla i på 
kommunens hemsida. 
 
Under april/maj kommer Södra att genomföra naturvårdsgallring på Oknö. 
 
Asfaltering år 2019 
Under år 2019 är det planerat att åtgärda vägar på Storön (bl a Röskärsvägen), vägar på Lillön (bl a 
Lillön/Mannegrundsvägen) 
 
Belysning 
Gatubelysning vid GC-väg Nynäs – Oknöströmsbron kommer att ske våren 2020 
 
Farthinder/blomlådor 
Farthinder/blomlådor kommer att ställas ut i år också i samverkan mellan kommunen och Oknö 
Stugförening. 
 
Fiberutbyggnaden 
243 driftsatta kunder på Storön 
126 driftsatta kunder på Lillön 
Området Storön är stängt, här gäller nu efteranslutningsavgift 
Lillön är fortfarande öppet för nyanslutning fram till 2019-08-31 
 
Det finns ett fåtal ej driftsatta kunder som tecknat avtal men inte monterat sitt uttag eller grävt på 
tomt. 
 
Villkor för fiber finns på separat informationsblad som bilägges, eller se www.monsteras.se 
 
Telemast 
Ett bygglov är beviljat för en mobiltelefonmast. Placeringen är invid området som Mönsterås Båtklubb 
arrenderar – vid ”båthuset”. Net4Mobility HB är det som har erhållit arrende på marken och 
byggnationen ska påbörjas inom 2 år och vara slutfört inom 5 år för att bygglovet ska gälla. 
 
Brobygge 
Från och med den 11 mars till och med den 31 maj kommer det att byggas en ny bro över Oknöström. 
För att kunna bygga en ny bro måste den gamla bron rivas. Under byggnationen kommer därför all 
trafik att ledas om på en tillfällig grusväg som läggs vid sidan av befintlig bro som rivs. 
  
Under byggperioden med tillfällig väg och utan bro kommer det vara besvärligare att ta sig över 
Oknöström. En invigning är planerad till i början av juni. Mera information kommer. 



2 (2) 

Mönsterås kommun | Kvarngatan 2 | Postadress Box 54, 383 22 Mönsterås | E-post kommun@monsteras.se | Telefon 0499-170 00 | monsteras.se 

 
 
 
Badplats 
Det pågår planering av en större ombyggnad av badplatsen vid Oknö Ström, samt P-platsen. 
 
Backventiler 
Bifogar instruktioner för godkänd vattenmätarplats inomhus. Har du frågor kontakta Mats Karlsson på 
tel 0499-17490. 
 
Sophämtning 
Sophämtningssystemet bygger på två kärl, ett brunt för matavfall med hämtning varannan vecka och 
ett grönt (eller grått) för restavfall med hämtning var fjärde vecka. I det bruna kärlet får endast 
matavfall i brun papperspåse (som tillhandahålls av kommunen) slängas och i det gröna slängs övriga 
hushållssopor. Dina förpackningar ska sorteras ut och lämnas på en återvinningsstation. 
 
Nya papperspåsar finns att hämta på Algots, Coop, Mörkeskog eller kommunhuset. Man kan också 
klämma en brun påse i locket så lämnar sopbilschauffören en påsbunt i/på kärlet i den mån det finns 
kvar i sopbilen. 
 
Vid sophämtning ska kärlet stå ute vid vägkanten, på plan mark i vägnivå och så ska det vara fritt 1 m 
runt kärlet. Står kärlet för långt in töms inte kärlet. När kärlet inte ska tömmas ska det dras tillbaka från 
vägkanten. Vi är tacksamma för detta då vi slipper tömma tomma kärl. 
 
Om du är fritidsboende och ställt ut ditt kärl för en sista hämtning för säsongen och sedan åkt hem 
innan hämtningen är utförd kan du få hjälp med att dra tillbaka kärlet in på tomten om du kontaktar 
oss.  Sommarsäsongen för sophämtningen börjar v. 17 och slutar v. 39 på Oknö.  
 
För frågor om din sophämtning kan du ringa Mörkeskogs avfallsanläggning 0499-178 80.  
 
 
 
 

 

 






