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Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening får härmed avge sin verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2004 – 2005. 
 
Styrelsen   
Styrelsen har under året bestått av Bernt Bergkvist, ordf, Nils Gräfnings, vice ordf, Bertil 
Pellas, sekr, Erik Lundback, kassör, Pipar Carina Martinsson, Ingemar Lissel och Ingvar 
Ahlfort. Suppleanter har varit Lotta Eriksson samt Sven-Erik Lundback. 
 
Revisorer  
Revisorer har varit Bernt Tegskär och Göte Byström. Revisorsuppleanter har varit Olle Stark 
och Torbjörn Larsson. 
 
Valberedningen  
Valberedningen har bestått av Arne Markus, sammankallande, Johan Bergkvist och Anders 
Tägt. 
 
Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft fem protokollförda möten samt däremellan informella kontakter 
för verksamhetens bedrivande. 
 
Arbetsgrupper  
För att kunna bedriva en rationell verksamhet och inte belasta ett fåtal personer har ett antal 
arbetsgrupper ansvarat för vissa verksamhetsområden. 
Byuppsyningsman har varit Yngve Tägt som ansvarat för att flaggan punkligt hissats och ha-
lats. Han har också varit lagledare för Olsnäslaget som vann Byadraget under Siljansnäsdagen. 
Festkommittén har ansvarat för olika arrangemang och trivsamheter t ex midsommarfirandet 
och bryggfesten. Gruppen har bestått av Olle Stark, sammankallande, Anita Stark, Pipar Lena 
Karlsson, Carina Dahlberg, Christer Kungs och Tull Anders Bergkvist. 
Fäbodgudstjänsten har Lotta Eriksson ansvarat för. 
Badplatsgruppen med Sven-Erik Lundback, sammankallande, Tommy Hanses, Olle Stark, 
Börje Qvist och Bengt Nygårds.  
Styrelsen tackar för ett gott arbete under året. 
 
Skrivelse med krav på bättre väg 
Styrelsen har skrivit till kommunstyrelsen med krav på varaktig förbättring av Olsnäsvägen. 
Något svar från KS har ännu inte kommit till styrelsen. 
Skrivelsen har uppmärksammats av DD och Falukuriren, som gjort ett reportage om vägen. 
 
Kommunalt vägunderhåll har upphört 
Vägunderhållet på vägen (från Tomas o Lotta Eriksson) ner till piren har upphört då det inte 
längre finns någon fast boende utmed vägen. Samfälligheten har numera ansvaret för väg-
underhållet. 



 
Skrapning av vägar 
Samtliga samfällighetens vägar har under våren skrapats. 
 
Blomlådorna 
För att förstärka hastighetsbegränsningen till 30 km/tim inom fäboden har blomlådorna satts 
ut även i år. Två av lådorna har reparerats efter att ha påkörts av en lastbil från Milko  – med 
eller utan avsikt. 
 
Ansökan om EU-bidrag 
Styrelsen har ansökt om EU-bidrag för fortsatt underhållsarbete av badbryggan samt förläng-
ning av betongrampen ut till ångbåtsbryggan. För badbryggan har 5 000 kr erhållits – ansökt 
belopp 30 000 kr. För betongrampen har 8 000 kr erhållits – ansökt belopp 15 000 kr. 
Arbetet planeras att genomföras under sommaren. Frivilliga krafter för arbetena efterlyses. 
 
Olsnäs-Nytt har utkommit med två nummer under året. 
 
Tack till Er som på olika sätt medverkat i arbetet och bidragit till trivseln i Olsnäs, bl a med 
uppsättning av julgranen och påskträdet,  klippning av gräset vid badplatsen, Holen och piren, 
bortsopning och skurning av fågelskit från ångbåtsbryggan och badbryggan, tömning av 
sopkärl, städning utmed strandpromenaden, lagt ut badbryggorna, flyttning av soptunnorna till 
och från sommarvistet mm. Utan ert frivilliga arbete skulle Olsnäs se annorlunda ut. 
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