
Lördag 6 juli

Årsmöte 10.00
Helgen inleds med årsmöte för Olsnäs 
samfällighetsförening kl 10 på Holen. 
Ärenden enligt stadgarna. 

Vi hoppas på ett välbesökt årsmöte som 
vanligt.   

Majstångsresning 17.00
Traditionsenligt blir det majstångsresning 
med samling kl. 17 00. Det behövs mycket 
blommor till stången, så kom med stora 
fång! När stången är klädd är det dags för 
starka armar att resa stången under ledning 
av Pellas Sören. Spelmännen med av Tull 
Anders i spetsen finns runt stenen och spelar 
under tiden. När stången är rest lyssnar vi 
på midsommartalet av någon olsnäsbo. Sen 
är det dags för Piparsystrarna Carina och 
Lena att leda ringdanserna runt stången.

Under majstångsresningen och hela 
kvällen är det försäljning av lotter, 
varmkorv och läsk.

Nytt för i år! 
DJ Magnus Smångs kör barndisco 20.00. 
Välkomna alla yngre till en timmes ös på 
dansbanan!

21.00 drar den vanliga dansen igång. 
Väl mött på dansgolvet!

Gudstjänst på Holen
Söndag 7 juli, kl 11.00 firar vi gudstjänst 
på Holen. Församlingen bjuder på kaffe. 
Vid regn blir det i Olsnäskyrkan.

Simskola
Den populära simskolan fortsätter även 
i år under vecka 28, 8 – 12 juli. Gunilla 
Gräfnings ansvarar och har till sin hjälp bl a 
Pipar Lena Karlsson, Pipar Marie Karlsson 
och Mia Tägt. För mer information kolla 
anslagstavlan vid postlådorna. 

I år önskar vi simskolebarn och simfröknar 
bättre väder och varmare badvatten än i 
fjol...

Röjdag och förrådsbygge 13 juli
Det är två år sedan sist. Lördag 13 juli ska 
vi tillsammans röja och städa upp våra 
samfällda marker igen. Samling kl 9.00 
på Holen för registrering och utdelning av 
arbetsuppgifter. 

Det behövs röjsågar, bilar med släpvagn, 
krattor, busksaxar mm. Riset ska köras 
till Tjuva för omedelbar bränning. Under 
röjdagen kommer Festkommittén att med 
några snickarkunnigas hjälp börja bygga 
ett förråd på baksidan av spelkuren vid 
dansbanan. 
 Avprickning efter arbetet någon gång 
mellan 12.00 – 13.00. Ersättning med 100 
kronor ges till röjsågare och bilförare med 
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släpvagn. De som av olika anledningar inte 
kan vara med på städdagen debiteras 100 
kronor.

Byvandring och sillkväll 17 juli
Onsdag 17 juli inbjuder Festkommittén 
i samarbete med Olsnäsgården till 
Sillkväll till självkostnadspris. Men innan 
den glödstekta sillen serveras blir det 
byvandring till några intressanta platser i 
Olsnäs. Se anslagstavlan på Holen för tid, 
pris osv.

Bildspelet om Olsnäs
Sven Gräfnings visar sitt fina bildspel om 
Olsnäs igen på Olsnäsgården någon kväll, 
troligen i början av augusti. Servering och  
försäljning  av Olsnäsboken. Håll utkik på 
anslagstavlan och hemsidan.

Köp Olsnäsboken
Passar utmärkt som present, eller varför 
inte en bok i stugan i Olsnäs och en hemma? 
Olsnäsboken är en uppskattad gåva som 
blir mer värdefull ju längre tiden går.

Det går bra att i förväg betala in 300 kronor 
på Samfällighetsföreningens plusgiro 439 
77 40 – 4 och få boken i juli. Du kan även 
köpa direkt under majstångsresningen eller 
av Erik, Karin, Inga, Sven eller Bernt. 

Behöver du båthusplats?
För intresserade finns ett antal lediga 
båthusplatser norrut vid Ärbäsvärpä. 
Kontakta någon i styrelsen och anmäl 
intresse. Varje arrendator av båthusplats 
vid Ärbäsvärpä betalar en engångssumma 
på 600 kr utöver 50 kr/år i arrende. Avgiften 
avser brytning och underhåll av vägen till 
platserna. Grus kommer att köras ut på 
vägen i sommar.

Avloppsgrävning
Grävningen för det gemensamma avloppet 
för medlemmarna i Olsnäs Avlopps 
Ekonomiska Förening startades i maj. 

Reningsverket kommer att levereras före 
semestern. Arbetet med grävning i vägarna 
tar paus under sommaren. Det skulle 
orsaka för mycket besvär att fortsätta i 
semestertider. 

Kör försiktigt där grävningen är gjord, 
vägkanterna kan vara svaga. Vi hoppas på 
förståelse för att vägarna är lite si och så 
under sommaren. All grävning ska vara 
klar i höst.

Föreningen arbetar just nu med förslag på 
lösning för gemensamt vatten. Mer info på 
www.olsnas.se. Avloppsföreningen håller 
extra årsmöte den 6 juli kl 12.00 på Holen. 
Då kommer beslut att fattas i vattenfrågan.

Blomlådorna
Nu är blomlådorna på plats på Peranders-
gattu och Näsgattu. Tack till Lisa och 
Bernt som planterat så fint. Blomlådorna 
ger en påminnelse om att inte köra fortare 
än 30 km/tim i fäboden. Vi värnar barnens 
säkerhet, trivseln och miljön. Tänk på att 
det ibland dammar förskräckligt till stora 
besvär för dem som bor intill vägen.

Senaste nytt och Gilla Olsnäs
Senaste nytt från samfälligheten, båt-
klubben, jaktlaget och avloppsföreningen 
finns under hela året på www.olsnas.se.  

Du vet väl att Olsnäs också finns på 
Facebook? Gå in och Gilla! Sidan är öppen 
för alla, den som vill kan bidra med bilder, 
frågor, synpunkter eller händelser från 
Olsnäs. Sidan blir vad vi tillsammans gör 
den till.

Trevlig och skön sommar!
Vi önskar alla olsnäsbor och era gäster en 
trevlig och skön sommar i vår fina fäbod.

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.


