
Lördag 8 juli
Årsmöte kl 10
Vi inleder lördagen med årsmöte för 
Olsnäs samfällighetsförening på Holen. 
Ärenden enligt stadgarna. 

Direkt efter mötet passar vi på  att 
ta ner majstången medan många är på 
plats och kan hjälpa till. 

Olsnäs vatten och avlopps förening 
håller årsmöte kl 12.
Majstångsresning kl 17

Precis som vanligt klär vi majstången 
klockan fem. Det behövs mycket 
blommor, så plocka en stor bukett 
ängsblommor och ta med. 

I år får vi besök av tyska journalister 
som ska göra reportage om svenskt 
midsommarfirande. Olsnäs är den 
perfekta platsen, eller hur?

Kan vi slå rekord i sockendräktklädda 
i år? Du som har en dräkt - ta på den,  
behöver inte var Leksandsdräkt. Det 
blir en härlig mix om det blir många 
olika dräkter. 

Spelmän, stången reses,  midsommar-
tal, dans kring stången, korv, lotter, 
läsk, DJ Magnus. Det blir precis som 
det ska vara!

En kollekt kommer att tas upp för att 
täcka kostnader för arrangemanget. Vi 

tar kontanter eller Swish. 
Swishnr: 123 336 62 18. Spara som 

favorit i din telefon!
Väl mött på Holen och dansbanan!

*************************************
Gudstjänst på Holen
Söndag 9 juli, kl 11.00 firar vi 
gudstjänst på Holen. Kyrkkaffe ordnas 
av Olsnäsgården. Vid regn blir det i 
Olsnäskyrkan.
Simskola v28
10-14 juli blir det simskola för barnen 
Se annons på anslagstavlan på Holen. 
En eloge till simfröknarna som ställer 
upp även i år. 
Röjdag lördag 15 juli
Det är två år sedan sist, dags för 
gemensam röjdag i fäboden igen. 

Samling kl 9 på Holen där arbets-
uppgifter delas ut. Röjsågar med klinga 
behövs. Arbetet går fort om många 
med klinga kommer. Har du ingen 
röjsåg kan du ta med en grävspade. 
Det behövs även folk för att dra ris från 
Strandpromenaden.

Röjsågare med klinga ersätts med 100 
kr. Fastigheter som inte representeras 
debiteras 200 kr.

Bilar med släp behövs inte då inget ris 
ska samlas ihop.
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Obs! Avprickning vid 12-tiden på 
Holen 

Vi passar på att påminna om att inget 
ris får lämnas av i Tjuva, oavsett tid på 
året.
Helikoptertur över Olsnäs
Heliair erbjuder helikoptertur över 
Olsnäs måndag 17 juli kl 16 från södra 
delen av Sturtäkte, vid Sommargattu.
Vi ber om överseende för oväsen under 
max en timme. Se pris och villkor på 
anslagstavlan.
Pirkväll 21 juli
Festkommittén inbjuder till knytis på 
Piren fredag 21 juli kl 19. Ta med din 
middag och kom för en trevlig kväll 
tillsammans. Håll koll på anslagstavlan 
för mer information.
Cafékvällar mm
Olsnäsgården anordnar bl a cafékväll 
alla onsdagar i juli.

Se mer på www.olsnasgarden.com 
eller på anslagstavlorna i Olsnäs.
Mångfald i naturen + bildspel
Måndag 24 juli kl 18 på Olsnäsgården 
kommer Åsa Rydell att berätta om 
mångfald i naturen. Sven Gräfnings 
visar sitt bildspel från Brasilien.
Olsnäsgården är arrangör.
Lupiner
Hittar du lupiner på samfälld mark är 
det fritt fram att klippa av dom. Våra 
vägkanter och lindor har så många fina 
ängsblommor. Det vore trist om det 
bara blev lupiner. 

Vi uppmuntrar att du gynnar 
ängsfloran på din mark genom att 
begränsa lupinerna.
Båthus och bryggor
Båthus är båthus, och får inte inredas 

eller användas till annat. Kom ihåg att 
röja busk runt ditt båthus.

Samråd med Samfälligheten 
(styrelsen) ska göras innan bygge av 
brygga. 

Riktlinjerna för brygga är rak 
träbrygga från strandkant för att kunna 
gå i/ur båt och bada vid. Tillgänglighet 
till vattnet enkelt uttryckt, eftersom 
viken är så grund. Sen är det förstås 
skönt att sitta på bryggan och njuta, 
syftet med bryggan är för den skull inte 
uteplats/altan.
Båtklubben 25 år
Vi gratulerar Olsnäs Båtklubb som 
fyller 25 år. De firar vid Piren 15 juli.
Rea på Olsnäsboken
Priset är fortsatt 150 kr. Passa på innan  
de är slutsålda. 
Vad händer mer?
På anslagstavlan, Holen, finns alltid 
aktuell information om vad som är på 
gång. Vill du ordna fotbollsturnering, 
danskurs, fototävling, kubbturnering 
eller nåt helt annat - sätt en lapp på 
anslagstavlan. Det är fritt fram för egna 
initiativ. 

Senaste nytt finns också på www.
olsnas.se och Olsnäs Facebooksida. 
Hör av dig till Karin Byström, Tull 
Anders Bergkvist eller Bernt Bergkvist  
om du vill ha in nåt på hemsidan eller 
facebook. Vi hjälper gärna till. 
Trevlig sommar!

Vi önskar er alla en fin, solig och varm 
sommar i Olsnäs.

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.


