
Lördag 7 juli
Årsmöte kl 10
Dagen inleds som vanligt med årsmöte 
för Olsnäs samfällighetsförening på 
Holen. Ärenden enligt stadgarna. 

Eftersom många är på plats och 
kan hjälpa till, tar vi ner majstången 
tillsammans direkt efter mötet.
Majstångsresning kl 17
Sommaren började tidigt i år. Vi 
behöver all hjälp som kan fås för att 
hitta blommande blommor. Plocka en 
stor bukett ängsblommor och ta med. 

Förra året var det många som kom 
klädda i folkdräkt. Det vore trevligt 
om det blir likadant i år. 

Det blir förstås spelmän,  midsommar-
talare, körsång, dans kring stången, 
korv, lotter, läsk och DJ Magnus 
Smångs. Precis som det ska vara!

Vid årsmötet 2008 fick festkommittén 
i uppdrag att se över organisationen för 
Olsnäs midsommarfirande. Genom att 
dela in fäboden i nio olika grupper 
har ansvaret för midsommarfirandet  
cirkulerat. Ett system som varit mycket 
uppskattat och gett större delaktighet 
än tidigare. 

Nu är gruppindelningen uppdaterad 
av festkommittén och vi börjar 

om med grupp 1, där Siri Öst är 
sammankallande.

Den nya gruppindelningen kommer 
att läggas ut på hemsidan under 
sommaren.  

En kollekt tas upp under kvällen 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 8 juli, kl 11.00 firas frilufts-
gudstjänst på Holen. Kyrkkaffe ordnas 
av Olsnäsgården. 

Helikopter 22 juli
Förra årets succé är tillbaka. Heliair 
erbjuder även i sommar helikopterturer 
över Olsnäs. Söndag 22 juli kl 16 
från södra delen av Sturtäkte, vid 
Sommargattu.
Vi ber om överseende för lite oväsen 
under max en timme. Se pris och 
villkor på anslagstavlan.
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Olsnäsgården 50 år
Sommaren 1968 var den fd arrende-
gården efter flera års arbete restaurerad 
av EFS och färdig för invigning. Läs 
Sors Thures välskrivna kapitel ”EFS 
Olsnäsgården” i Olsnäsboken.

I år firas 50-årsjubileum. Samfällig-
heten gratulerar och hoppas på minst 
50 år till. Gården betyder mycket för 
Olsnäs! 

Deras sommarprogram hittar 
du på olsnasgarden.com eller på 
anslagstavlorna i Olsnäs.

Olsnäsmästerskapet 26 juli
Torsdag 26/7 på kvällen är det 
åter dags för Olsnäsmästerskapet 
i terränglöpning. En tävling som 
brukar locka många deltagare  -  barn, 
ungdomar, motionärer och elitlöpare.

Rea på Olsnäsboken
Priset är fortsatt 150 kr. Passa på innan  
de är slutsålda. 

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 egen mark genom att 
begränsa lupinerna.

Ristippen Tjuva definitivt stängd
Vi påminner igen om att inget ris 
får lämnas i Tjuva. Marken där är 
privatägd, alltså inte samfälld mark.

Sänk hastigheten
Vägarna är smala med både barn och 
vuxna per fot eller cykel.

Och om det fortsätter vara torrt och 
varmt så dammar det förskräckligt in 
på gårdarna när bilarna svischar förbi.

Vi vädjar till er alla - kom ihåg att 
köra försiktigt!

Vad händer mer?
Festkommittén hälsar att de inte har 
några organiserade aktiviteter förutom 
majstångsresningen planerad i år. 

Kolla anslagstavlan på Holen 
regelbundet för arrangemang under 
sommaren. Den som vill är välkommen 
att hitta på nåt -  sätt en lapp på 
anslagstavlan. 

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. 

Kontaktuppgifter till styrelsen och 
festkommittén finns på hemsidan.

Traktorturne
Tisdag 7 augusti kommer trubaduren 
Lucas Stark med sin traktor och 
scenvagn till Holen. Han har med sig 
några musikerkamrater. Det kommer 
att bli en fin konsert. Vi hoppas många 
kommer och lyssnar. Se affisch på 
anslagstavlan.

Trevlig sommar!
Vi önskar er alla en härlig sommar i 

vårt fina Olsnäs!

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.


