
Lördag 5 juli
Årsmöte 10.00
Olsnäs samfällighetsförening kallar  
till årsmöte på Holen. Ärenden enligt 
stadgarna. 

Majstångsresning 17.00
Det behövs många för att klä stången. 
Plocka blommor, kom och hjälp till - 
särskilt ni yngre, det är ni som ska ta över 
sen, ta chansen att lära er hur det går till. 
När stången är klädd krävs starka armar 
för att resa stången under ledning av 
Pellas Sören. 

Tull Anders leder spelmännen, kom 
med ditt instrument och var med! Vilken 
olsnäsbo som håller midsommartalet 
blir en överraskning. I år finns bra 
ljudanläggning så alla kan höra talet. Vi 
fortsätter med långdans, Små grodorna 
osv.

Under majstångsresningen och hela 
kvällen finns lotter, varmkorv och 
läsk till försäljning. Det är gruppen 
på Vikmansholsgattu, Limuvägen och 
Nyåkersgattu som bemannar försäljningen 
under kvällen.

DJ Magnus Smångs kör barndisco 20.00 
i år igen. Det blev ju succé förra året. 

Välkomna alla yngre till en timmes ös 
på dansbanan!

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

****************************************

Gudstjänst på Holen
Söndag 6 juli, kl 11.00 firar vi gudstjänst 
på Holen. Siljansnäs församling bjuder på 
kaffe som ordnas av Olsnäsgården. Vid 
regn blir det i Olsnäskyrkan.

Simskola v28
7-11 juli är det dags för simskola. Se 
annons på anslagstavlan. Fint att Pipar 
Lena, Gunilla Grävnings, Pipar Marie 
och Mia Tägt ställer upp som ledare i år 
igen.

Loppis och sillkväll 9 juli 
Onsdag 9 juli anordnas byloppis på 
Olsnäsgården. Ta med eget bord och dina 
loppissaker. Du sköter din egen försälj-
ning, det blir gemenskap och praktiskt 
för hugade spekulanter nära allt är 
samlat på ett ställe. Gratis att vara med. 
Olsnäsgården säljer fika under dagen.

Vill du hellre ha loppis på din gård, 
så går det förstås bra. Du får ordna 
skyltning själv i så fall. Festkommittén 
påminner om att all servering erbjuds av 
Olsnäsgården under loppisdagen, inte på 
enskilda gårdar.

Sprid gärna budskapet om samlad 
byloppis 9 juli.

Se mer info på anslagstavlan.

På kvällen blir det glödstekt sill vid 
Smedjan på Olsnäsgården. Anmälan görs 
i receptionen.

Olsnäs-Nytt juni
2 0 1 4

Utgivet av 
Styrelsen för Olsnäs 

Samfällighetsförening



Forkörare till Olsnäs 14 juli
Dalarna Femund Forkörarförening gör 
sin sommartur i västra Leksand i år. 
Måndag den 14 ska de övernatta i Olsnäs. 
Upp till 20 ekipage med stora hästar och 
gammaldags vagnar, både svenskar och 
norrmän förväntas delta. Kul att de vill 
komma till oss. Det  här blir nåt i hästväg 
att uppleva!

Fäboddag 16 juli
Onsdag v 29 gör vi ett försök med 
Fäboddag för oss olsnäsbor. Aktiviteter/
hantverk/sysslor från förr anordnas. 
Tanken från Festkommittén är att 
ordna en trevlig ”prova på”-dag för oss 
semesterfirare i Olsnäs, ung som gammal. 
Kan just du visa nåt hantverk? Kom gärna 
på planeringsmöte söndag 6 juli kl 15.00 
på Holen.

Se mer info på anslagstavlan.

Olsnäsmästerskapet 24 juli
Knattar, ungdomar, motionärer och elit 
välkomnas till den numera traditionella 
träningstävlingen i Olsnäs. Banlängd från 
800m till 12 km. 

Siljansnäs skid- och löparklubb står för 
arrangemanget, medarrangör är Leksand 
Sommarland

Avloppsföreningen
All avloppsgrävning är nu klar och vägarna 
är återställda och grusade. 

I vintras borrades för vatten söder om 
fotbollsplanen. Borrhålet är drygt 100 m 
djupt, och vattentillgång och kvalitet är 
god. Bygglov är beviljat för en 15 m2 stor 
servicebyggnad.

Vid avloppsföreningens extra årsmöte i 
maj beslutades att flytta reningsverket till 
Olsnäsgårdens mark. 

Måndagkvällar i kiosken?
Olsnäsgården behöver hjälp att bemanna 
glasskiosken alla måndagar kl 18 - 21 i 
sommar. Visst kan du ställa upp? Det 
behövs två personer per måndag. Det 
här är ett sätt för oss att behålla den 

fina servicen med kiosk öppen ända till 
kl nio på kvällen. Övriga kvällar ordnar 
Olsnäsgården bemanningen.

Anmäl dig direkt till Olsnäsgården om 
du vill hjälpa till. 

Vi hoppas att tillräckligt många ställer 
upp i sommar.

Nya...
- mål på fotbollsplanen
Familjen Hallstens tre mågar har fixat nya 
mål på fotbollsplanen. Mågarna Johan, 
Robert och Kjell har sponsrat näten och 
Siljansnäs Sågverk har sponsrat virket . 
Ett stort tack för gott initiativ, sponsring 
och arbetet.

- bord/bänkar vid badplatsen
Nya fräscha bord med bänkar finns nu 
nere vid badplatsen. 

- grusade vägar
Ja, inte nya vägar, men väl nygrusade vägar. 
Samfälligheten har grusat några fler vägar 
än de som återställts av avloppsföreningen. 

- båthusplatser Ärbäsvärpe
Det finns några båthusplatser kvar vid 
Ärbesvärpe. Kontakta någon i styrelsen 
om du är intresserad. 

Senaste nytt
Senaste nytt från samfälligheten, båt-
klubben, jaktlaget och avloppsföreningen 
finns på www.olsnas.se. 

Sen finns Olsnäs på Facebook förstås.
Håll koll på anslagstavlan vid postlådorna 

om du inte har tillgång till Internet,

Trevlig sommar!
Ja, det blir sannerligen en händelserik 
sommar i vår fäbod! 

Vi önskar er alla en skön semester i 
Olsnäs! 

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.


