
 
 

Verksamhetsberättelse för 
Olsnäs Samfällighetsförening 
Verksamhetsåret 2016 - 2017 

 
Styrelsen har bestått av Karin Byström, ordf, Sven-Erik Lundback, vice ordf, 
Bertil Pellas, sekr, Erik Lundback, kassör, Pipar Carina Martinsson, Per Jobs 
och Sven Gräfnings, ledamöter. Suppleanter har varit Christer Kungs och 
Elisabeth Bergkvist. 
Under året har styrelsen haft fyra protokollförda möten samt däremellan 
informella kontakter för verksamhetens bedrivande. 
 
Revisorer har varit Mikael Roos och Tomas Eriksson. Suppleanter Olle Stark 
och Jan Skarner. 
 
Valberedningen har bestått av Arne Markus, sammankallande, Mikael Stark och 
Anders Tägt. 
 
Byuppsyningsman har varit Stark Olle, som bl a ansvarat för att flaggan hissats 
och halats.  
 
Festkommittén har bestått av Annica Sarén, sammankallande, Kerstin Olander, 
Lena Tägt, Ingrid Carlsarv, Maria Agge och Pipar Marie Karlsson. 
Festkommittén ordnade midsommarfirande, loppis, fäboddag och sillkväll. 
 
Badplatsgruppen med Sven-Erik Lundback, sammankallande, Tommy Hanses 
och Olle Stark har skött om badplatsen.  
  
Styrelsen tackar alla för ett gott arbete under året. 
 
Väg har byggts för tillgänglighet till de fyra tomterna vid Nyåkren. 
Området vid Piren har förbättrats i samarbete med Olsnäs Båtklubb. 
Samfälligheten bekostade ny vägtrumma, och gräs på rundeln norr om 
slogboden. 
 
Övrig verksamhet 

- Några vägar hyvlades 
- Sven Gräfnings har slagit och grävt upp lupiner på samfälld mark. Det 

jobbet bör fortsätta. 
- Blomlådor sattes ut för att begränsa hastigheten inne i fäboden 
- Olsnäs-Nytt har utkommit i juni och oktober 



 
Hemsidan www.olsnas.se och Facebooksidan har uppdateras löpande.  
 
Styrelsen riktar ett stort och varmt tack till alla er som på olika vis bidragit till 
trivseln i Olsnäs, bl a för julgransbelysning, skötsel runt postlådorna, klippning 
vid badplatsen, Holen, strandpromenaden och piren, städning ångbåtsbryggan, 
piren och badplatsen, tömning av sopkärl, utläggning och upptagning av 
badbryggorna, flyttning av soptunnorna, ansvar för blomlådorna mm.  
 
 
 
Olsnäs den 8 juli 2017 
 
 
 
 
Karin Byström  Sven-Erik Lundback Bertil Pellas          Erik Lundback 
Ordförande Vice ordförande          Sekreterare         Kassör 
 
 
 
 
Per Jobs Pipar Carina Martinsson Sven Gräfnings 
Ledamot      Ledamot    Ledamot 
 
 
 
 
Christer Kungs Elisabeth Bergkvist 
Suppleant Suppleant 


