
Lördag 9 juli
Årsmöte 10.00
Vi börjar som vanligt ”midsommarafton”   
med årsmöte för Olsnäs samfällighets-
förening på Holen. Ärenden enligt 
stadgarna. Vi hoppas på lika god 
uppslutning som vanligt.

Majstångsresning 17.00
Enligt tradition klär vi majstången kl 17.  

Kom gärna klädd i folkdräkt!
Ta med ängsblommor till stången. Tull 

Anders Bergkvist med spelkamrater står 
för musiken, alla får vara med (det måste 
inte vara fiol!) Midsommartalet kommer 
i år att hållas från en talarstol som Stark 
Olle designat och tillverkat. Tack Olle!

En kollekt tas som brukligt upp för 
att täcka kostnader för arrangemanget, 
majstång mm. Nytt för i år: Du kan välja 
Swish istället för kontanter i kollekten.

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

DJ Magnus Smångs kör barndisco 
20.00. Välkomna alla barn för riktigt ös 
på banan.

21.00 drar den vanliga dansen igång. 
I år önskar vi färre mygg på Holen än i 
fjol...

Väl mött på dansgolvet!
*************************************

Gudstjänst på Holen
Söndag 10 juli, kl 11.00 firas gudstjänst 
på Holen. Siljansnäs församling bjuder 
på kaffe som ordnas av Olsnäsgården. Vid 
regn blir det i Olsnäskyrkan.

Simskola v28
11-15 juli är det dags för simskola. 
En eloge till simfröknarna Pipar Lena, 
Pipar Marie, Gunilla Gräfnings och 
medhjälpare som ställer upp varje år. 

Se annons på anslagstavlan på Holen. 

Fäboddag 19 juli
Tisdag v 29 blir det Fäboddag för oss 
olsnäsbor för tredje gången. Aktiviteter/
hantverk/sysslor från förr visas. En trevlig 
”prova på”-dag för 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.

Sillkväll 28 juli
På torsdagkvällen v 30 serveras glödstekt 
sill vid Smedjan på Olsnäsgården. 
Anmälan görs i receptionen. Först till 
kvarn...

Olsnäsloppet i höst
Det blir ingen löpartävling i juli år. 
Siljansnäs skid- och löparklubb meddelar 
att Olsnäsloppet arrangeras i höst istället.
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Hjälpa till i kiosken?
Även i år behöver Olsnäsgården hjälp 
att bemanna glasskiosken vissa kvällar.  
Anmäl dig direkt till Olsnäsgården om du 
vill hjälpa till. 

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.

Ny badbrygga
Den nya badbryggan blev klar i maj och 
är numera handikappanpassad. Åsarna 
under gamla bryggan visade sig vara i 
mycket dåligt skick, en ny brygga var 
nödvändig. Ett stort tack till alla frivilliga 
som ställde upp  med sin tid och kunskap.

Uppsnyggning av Piren-området
Båtklubben och samfälligheten beslutade 
i våras om att göra det lite trevligare 
runt slogboden. Två nya bord/bänkar är 
på plats, och är fria för alla att använda. 
Gräsytan ska utökas något för att göra 
miljön mysigare. Observera att området 
inte är en parkering. Plats för tillfällig 
parkering av bil och båttrailer görs längs 
skogskanten istället.

På den runda ytan norr om slogboden 
ska det sås gräs.

Det är båtklubben som stått för det 
praktiska arbetet hittills. Samfälligheten 
och båtklubben delar på kostnaderna.

Lupiner
Fina att titta på, men samtidigt förödande 
för ängsfloran som lupinerna konkurrerar 
ut. Sven Gräfnings har slagit av de flesta 
lupinerna på samfälld mark. Har du 
lupiner på din mark är det önskvärt att 
du slår av dem tidigt för att gynna de 
ängsväxter som hör hemma här. Vill du 
njuta av lupinblommen är ett förslag att 
slå av blommorna strax innan de vissnar. 

För att förhindra spridningen av 
lupiner på samfälld mark vore det bra om 
någon  mer vill hjälpa till. Kontakta Sven 
Gräfnings om du kan ställa upp. Vi tar 
upp frågan på årsmötet också.

Lieslåtter på Holen
Holen slås med lie för att gynna 
ängsblommor och fjärilar. Sven Gräfnings 
har faktiskt sett Dalarnas landskapsfjäril   
här - Violettkantad guldvinge. Den är 
sällsynt och beroende av mager ängsmark. 
Googla gärna den, en vacker fjäril.

Båthus
Alla båthusplatser är nu utarrenderade. 
Det är enbart båthus som samfälligheten 
arrenderar ut plats till. Båthus ska vara 
båthus, och inte inredas eller användas till 
annat. Vi påminner om att inte glömma 
att röja busk runt sitt båthus.

Rea på Olsnäsboken
Styrelsen har beslutat om 50% rabatt på 
boken. Nytt pris är 150 kr. Så passa på 
att se till att du har en bok i stugan och 
en hemma, eller ge bort som present. 
Kontakta Erik Lundback, Bernt Bergkvist 
eller Karin Byström.

Senaste nytt
Senaste nytt finns på www.olsnas.se. 
Där hittar du även kontaktuppgifter till 
styrelsen och våra olika arbetsgrupper.

Vi använder också Olsnäs Facebooksida 
för rapportering av händelser i Olsnäs.  
Håll koll på anslagstavlan vid postlådorna 
om du inte har tillgång till Internet.

Trevlig sommar!
Soptunnorna är på plats i Sturbunken, 
blomlådor utplacerade för att dämpa 
farten, viken väntar på badare. Ja, Olsnäs 
är redo för sommaren. 

Vi önskar alla olsnäsbor och era gäster 
en härlig sommar i fäboden! 
Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.


