
Lördag 4 juli
Årsmöte 10.00
Olsnäs samfällighetsförening kallar  
till årsmöte på Holen. Ärenden enligt 
stadgarna. 

Majstångsresning 17.00
I år blir majstångsresningen något alldeles 
extra. Vi har nämligen en ny majstång!  
Den hämtades i olsnässkogen i vintras, 
och har legat på tork på Holen under 
våren. Pellas Sören jobbar nu för fullt 
med att iordningställa den. 

Kom gärna klädd i folkdräkt!
Plocka ett fång blommor, och hjälp till 

att klä stången. Ta chansen att lära dig hur 
det går till om du inte varit med tidigare.  

Tull Anders Bergkvist leder spelmännen, 
kom med ditt instrument och var med 
(det måste inte vara en fiol!) Undrar vem 
som håller midsommartalet i år? Alltid 
lika spännande att se vem det blir! 

Vi fortsätter med dans kring stången. 
Under majstångsresningen och hela 
kvällen finns lotter, varmkorv och läsk till 
försäljning. 

DJ Magnus Smångs kör barndisco 20.00. 
Det är numera tradition. Välkomna alla 
barn till en rolig timme  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
6-10 juli är det dags för simskola. Härligt 
att simfröknarna ställer upp för våra 
barn igen. Se annons på anslagstavlan på 
Holen.

Röj- och städdag lördag 11 juli
Det är dags för röjning och städning av 
samfälld mark igen. Samling kl 9.00 på 
Holen för utdelning av arbetsuppgifter. 

I år behövs många röjsågar, helst med 
klinga. Busk och sly finns det gott om... 
Det behövs några sågar för gräsröjning. 

Så alla ni som har röjsåg - ta med den så 
går jobbet fort.

Tyvärr ligger rishögen vid Tjuva kvar 
sedan 2013, trots ett flertal försök att 
bränna den. Vi vädjar till er alla att inte 
fylla på rishögen ytterligare. Vid lämplig 
väderlek görs nytt försök att bränna den.

Vi kommer att låta det mesta från 
röjningen ligga kvar. Därför krävs inga 
släpvagnar för att köra ris. 

Det behövs folk att dra ris från t ex 
Strandpromenaden, så alla kan hjälpa till, 
även om man inte har röjsåg.

Avprickning kl 12-13. 
Ersättning 100 kr till röjsågare. De som 

inte kan vara med debiteras 200 kr.
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Mer från Festkommittén:
Loppis och sillkväll 8 juli 
Onsdag 8 juli anordnas byloppis 
på Olsnäsgården. Ta med eget bord 
och dina loppissaker. Du sköter din 
egen försäljning, praktiskt för hugade 
spekulanter med allt samlat på ett ställe. 
Det är gratis att vara med. Olsnäsgården 
säljer fika under dagen.

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

Se info på anslagstavlan.

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

Fäboddag 15 juli
Onsdag v 29 blir det för andra året  
Fäboddag för oss olsnäsbor. Aktiviteter/
hantverk/sysslor från förr anordnas. 
Tanken från Festkommittén är en trevlig 
”prova på”-dag för oss semesterfirare i 
Olsnäs, ung som gammal. Har du nåt 
pyssel eller hantverk att visa/lära ut? Hör 
av dig till någon i festkommittén!

Se annons på anslagstavlan.

Olsnäsmästerskapet 21 juli
Siljansnäs skid- och löparklubb ordnar 
den traditionella träningstävlingen  i vår 
fina fäbodmiljö och i skogen. Banlängd 
från 800m till 12 km, så det finns chans 
för alla att hitta en längd som passar. 
Första start kl 17.00.

Avloppsföreningen
Avloppsföreningens grävarbete är nu helt 
avslutat. Både vatten och avlopp fungerar 
bra för de som kopplat in sig. Den 
grävning som pågår nu står resp ägare för 
på sin egen fastighet.

Olsnäsgården

- Måndagkvällar i kiosken?
Även i år behöver Olsnäsgården hjälp 
att bemanna glasskiosken måndagar och 
tisdagar kl 18 - 21 i sommar. Visst kan du 
ställa upp? Det behövs en till två personer 
per kväll. 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 även denna sommar.

- Cafékvällar mm
Olsnäsgården har ett digert sommar-
program, bl a anordnas cafékväll med 
underhållning alla onsdagar i juli.

Se mer på www.olsnasgarden.com eller 
på anslagstavlorna i Olsnäs.

Senaste nytt
Senaste nytt från samfälligheten, 
båtklubben, jaktlaget och avlopps-
föreningen finns på www.olsnas.se. 

Olsnäs finns på Facebook också förstås. 
Gå in och gilla sidan om du inte redan 
gjort det. Håll koll på anslagstavlan vid 
postlådorna om du inte har tillgång till 
Internet.

Trevlig sommar!
Som vanligt händer det mycket i vår fina 
fäbod! Men tänk på att inte köra för fort 
på våra vägar.

Vi önskar alla olsnäsbor och era gäster 
en riktigt skön sommar i fäboden! 

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.


