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Lördag 6 juli
Årsmöte kl 10
Olsnäs samfällighetsförening kallar till
årsmöte på Holen kl 10.00. Ärenden
enligt stadgarna.
Projekt Enskilda vägar: Kommunen vill
genom lantmäteriförrättningar skapa nya
gemensamhetsanläggningar och väcka
samfällighetsföreningar till liv igen för att
klargöra och främja ägaransvaret för de
enskilda vägarna, samt för en långsiktig,
hållbar vägstandard i hela kommunen.
Olsnäs har redan en uppdaterad
Gemensamhetsanläggning från 1985, och
samfälligheten är förvaltare sedan dess.
Styrelsens förslag är att årsmötet beslutar
att vi yrkar på att det inte behövs någon
ny förrättning. Därmed undviker vi flera
tusen kronor per fastighet i kostnad.
Kommunen ska fortsätta sköta vägarna
eller ge driftsbidrag, vilket är aktuellt för
Olsnäs. Styrelsen föreslår att vi tecknar
avtal om driftsbidrag med kommunen
(om de godkänner aktuella vägar) Mer
info ges på mötet.
Direkt efter mötet hjälps vi åt att ta ner
majstången.
Olsnäs vatten och avlopps ekonomiska
förening håller årsmöte kl 13.00.
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Majstångsresning kl 17
Vi hoppas på mycket blommor till
stången och många klädda i folkdräkt.
Klockan fem drar vi igång!
Spelmän, stången reses, midsommartal, dans kring stången, korv, lotter, läsk,
DJ Magnus. Vi håller på traditionerna.
Kollekt tas upp för att täcka kostnader
för arrangemanget. Ta gärna med
kontanter. Swish finns också, men förra
året var det tekniskt strul den helgen,
så kontanter är säkrast.
Swishnr: 123 336 62 18.
Olsnäsboken finns till försäljning
under kvällen. 150 kr/st.
Välkomna till Holen och dansbanan!
*************************************
Gudstjänst på Holen
Söndag 7 juli, kl 11.00 firar vi gudstjänst
på Holen. Ta med stol. Kyrkkaffe. Vid
regn blir det i Olsnäskyrkan.
Röjdag lördag 13 juli
Samling kl 9 på Holen där arbetsuppgifter delas ut av Pellas Sören.
Röjsågar med klinga behövs. Arbetet
går fort om många med klinga kommer.
Har du ingen röjsåg kan du ta med en
grävspade. Sven Gräfnings basar för
lupingrävningen. Det behövs även folk
för att dra ris från Strandpromenaden.
Fastigheter som inte representeras

debiteras 200 kr.
Inget ris ska köras iväg så det behövs
inga släpvagnar.
Obs! Avprickning vid 12-tiden på
Holen
Vi påminner om att inget ris får
lämnas av i Tjuva, oavsett tid på året.
Tjuva är privat mark.
Kalvmidsommar 10 juli
Onsdag 10 juli kl 13 är alla barn
välkomna till Holen. Det blir 5-kamp,
korv och glass. Se anslagstavlan.
Simborgarmärket 2019
Onsdag 10 juli kl 17 kan ung som
gammal ta Simborgarmärket. Om du
vill köpa märket så anmäl dig i förväg,
se anslagstavlan. Vill du inte köpa
märket är det bara att komma och
simma tillsammans med alla andra kl
17.
Pir-picknick 11 juli
Torsdag kl 18 på Piren blir det Pirpicknick med musikquiz. Ta med din
matkorg och kom till en trevlig kväll
tillsammans!
Helikopter 19 juli
Heliair kommer för tredje året och
erbjuder helikopterturer. Fredag 19
juli kl 18, södra delen av Sturtäkte, vid
Sommargattu.
Vi ber om överseende för oväsen
under max en timme. Pris och villkor
på anslagstavlan.
Cafékvällar mm
Olsnäsgården anordnar cafékvällar och
gudstjänster i jul-aug.
Se mer på www.olsnasgarden.se eller
på anslagstavlorna i Olsnäs.
Lupiner
På röjdagen ska vi jobba vidare med

att ta bort lupiner på samfälld mark.
Hittar du fler lupiner på samfälld mark
är det fritt fram att klippa av eller gräva
upp dom.
Gynna ängsfloran på din egen mark
genom att begränsa lupinerna.
Projekt Fågelsjö Åbäcken
Tyvärr har projektet avstannat pga att
länsstyrelserna inte fått några anslag
i nu gällande statsbudget. Vi håller
tummarna för nästa år. Det finns en
plan klar för åtgärder.
Kör sakta!
En vädjan till er alla och era gäster - sänk
hastigheten. Det får bara inte hända
någon olycka! Dessutom dammar
det tidvis till obehag för de närmast
vägen. Det är framför allt på de mest
trafikerade vägarna mot Olsnäsgården
och ner till Piren en del kör för fort.
Visa hänsyn och håll koll på hastigheten!
Vad händer mer?
På anslagstavlan på Holen finns
information om vad som är på gång.
Vill du ordna nåt - sätt upp en lapp.
Fritt fram för egna initiativ.
Nyheter finns även på olsnas.se och
Olsnäs Facebooksida. Karin Byström,
Tull Anders Bergkvist eller Bernt
Bergkvist hjälper gärna till om du vill
ha in nåt på hemsidan eller facebook.
Facebookgruppen Olsnäsbor är en
sluten grupp för alla olsnäsare. Gå med
där, där kan alla medlemmar bidra med
inlägg.
Trevlig sommar!
Vi önskar er alla en riktig härlig sommar
i vårt fantastiska Olsnäs.
Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.

