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Styrelsen har bestått av Karin Byström, ordf, Sven-Erik Lundback, vice ordf, Pipar Carina 
Martinsson, sekr, Erik Lundback, kassör, Per Jobs, vägansvarig, Sven Gräfnings och Christer 
Kungs. Suppleanter har varit Karin Skalk och Elisabeth Bergkvist. 
Under året har styrelsen haft tre protokollförda möten samt däremellan informella kontakter 
för verksamhetens bedrivande. 
 
Revisorer har varit Mikael Roos och Tomas Eriksson. Revisorsuppleanter har varit Olle Stark 
och Jan Skarner. 
 
Valberedningen har bestått av Arne Markus, sammankallande, Mikael Stark och Anders Tägt. 
 
Flera arbetsgrupper ansvarat för olika verksamhetsområden. 
Byuppsyningsman har varit Göran Sundén, som bl a ansvarat för att flaggan hissats och halats.  
Festkommittén har ansvarat för bl a midsommarfirande och pirkväll. Gruppen har bestått av 
Annica Sarén, sammankallande, Kerstin Olander, Lena Tägt, och Maria Agge. 
Badplatsgruppen med Sven-Erik Lundback, sammankallande, Tommy Hanses och Olle Stark 
har skött om badplatsen. Två flytbryggor har bytts ut. 
Styrelsen tackar alla för ett gott arbete under året. 
 
Bengt Wördén började ploga vägarna i Olsnäs som 17-åring år 1947. I vintras avslutade han 
sin 70 år långa plogarkarriär i Olsnäs. Vi riktar ett stort tack till Bengt som troget ställt upp år 
efter år. Ett svårslaget rekord!  
Rodney Änges företag tog över som entreprenör efter Bengt. Vintern blev den snörikaste på 
mycket länge. 
Vid Nyåkren har trumma lagts och dikning utförd vid den nya vägbiten i södra delen. 
Kompletteringsgrusning gjordes på några vägavsnitt. 
 
Samfälld mark röjdes vid den gemensamma röj/städdagen i juli. Sören Pellas var röjansvarig. 
 
Övrig verksamhet  
- Blomlådor sattes ut för att begränsa hastigheten inne i fäboden.  
- De stora björkarna bakom postlådorna fälldes av DalaEnergi. Ved och ris omhändertogs av 
frivilliga. 
- Olsnäs-Nytt utkom i juni 2017. 
- Facebook-sidan och den gemensamma hemsidan www.olsnas.se har uppdaterats löpande. 
- Ett antal Olsnäsböcker är sålda under året. 
- Staffan Műller har startat en förstudie för projekt Fågelsjö Åbäcken. 
 
Ett stort tack till Er som på olika sätt medverkat i arbetet för trivseln i Olsnäs, bl a med 
uppsättning av julgransbelysningen, skötsel runt postlådorna, klippning av gräs vid 
badplatsen, Holen, strandpromenaden och piren, städning ångbåtsbryggan, piren och 
badplatsen, tömning av sopkärl, utläggning och upptagning av badbryggorna, flyttning av 
soptunnorna till och från sommarviste, skötsel och utsättning och intagning av blomlådorna 
mm. Utan era insatser skulle inte Olsnäs vara lika fint som det är nu. 
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