
Årsmöte på Holen
I högsommarväder höll Olsnäs samfällig-
hetsförening sitt årsmöte på Holen den 6 
juli. Drygt 70 personer hade bänkat sig 
runt majstången. En tyst minut hölls för 
att hedra de olsnäsbor som gått bort sedan 
förra årsmötet. 

Ordföranden gick igenom verksamheten,  
ekonomi och budget för kommande år. 
Det blev inga förändringar i styrelsen, de 
som stod i tur att avgå fick nytt förtroende. 
Samma sak gäller arbetsgrupperna.

Avloppsföreningen höll extra årsmöte en 
timme efter samfälligheten. Där beslutades 
att föreningen ska borra efter gemensamt 
vatten.

Majstångsresning och dans
Det blev en midsommar i Olsnäs i 
traditionernas tecken. Under musik från 
de många spelmännen i olika åldrar under 
ledning av Tull Anders restes majstången 
under ledning av Pellas Sören.  

Uno Bergström var årets talare och 
beskrev året i Olsnäs, som han delade 
in i två årstider, före och efter älgjakten. 
Firandet avrundades med ringdans, som 
leddes av Pipar Lena och Pipar Carina.

Den kvartersvisa indelningen av ansvaret 
för midsommarfirandet fungerar bra. 
Festkommittén har det övergripande 
ansvaret. 

Det såldes lotter som aldrig förr. Korv 
och läsk fanns också som vanligt. 

Redan vid 20-tiden drog DJ Magnus 
Smångs igång disco för de yngsta 

olsnäsborna. Det var fullt på dansbanan 
och bland det roligaste var rökmolnen, 
som släpptes ut då och då, tyckte barnen. 

Några spelmän tog scenen i anspråk och 
spelade upp till dans innan Magnus drog 
igång dansen för de vuxna till en bit in på 
småtimmarna. 

Populär simskola
Simskolan lockade många barn som 
vanligt. Vi är tacksamma att simfröknarna 
med Gunilla Gräfnings i spetsen ställer 
upp.

Barndag 
11 juli anordnades fotbollsspelande för 
alla barn på forbollsplanen. Nere vid piren 
badades det och grillades korv efteråt. 
Barnen lekte och hade kul tillsammans. 
Vi hoppas det blir fler år, så alla barn från 
olika håll lär känna varandra. 

Röjdag 13 juli
Det blev en märkbar förändring i Olsnäs 
efter att 55 olsnäsbor ställde upp med sin 
arbetskraft och röjde buskar, småträd och 
sly inom fäboden. Städgeneral Sören Pellas 
kommenderade ut röjsågar och busksaxar 
för röjning på samfälld mark. Fordon med 
fullastade släpvagnar körde skytteltrafik 
till Tjuva där buskar och småträd växte till 
ett berg. Någon eldning blev det inte på 
grund av torkan.  

Sven-Erik Lundback, Anders Tägt och 
Bengt Sarén spikade upp ett välbehövligt 
förråd bakom spelkuren.
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Fäbodvandring och glödstekt sill
Den 17 juli gjordes en liten fäbodvandring. 
Ett 40-tal olsnäsbor samlades på Holen 
och fick höra Karin Byström berätta om 
hur Olsnäs utvecklats till den lilla by, som 
den är idag.

Skaran vandrade upp till fotbollsplanen 
där nöjeslivet i Olsnäs hade sitt centrum. 
Där fanns dansbanan där det dansades på 
gökottor och på komidsommaren.  

Vandringen avslutades vid Olsnäsgården 
där det serverades glödstekt sill och 
svagdricka vid Smedjan. Ytterligare 15-20 
personer anslöt sig till middagen. Det blev 
en trevlig samvaro med mycket prat och 
skratt i den varma sommarkvällen. Ett stort 
tack till festkommittén och Olsnäsgården 
för arrangemanget.

Olsnäsloppet
Den 25 juli deltog 150 löpare i alla åldrar i 
det 6:e Olsnäsloppet.  

De allra yngsta sprang 800 meter och de 
något äldre två kilometer. Vuxna sprang 
sex eller 12 km. Det blev nytt banrekord 
på 41.20 på 12-km-slingan. Alla barn 
fick glass och en handduk efter målgång. 
Olsnäsgården serverade hamburgare, korv, 
läsk och kaffe. 

Siljansnäs skid- och löparklubb står för 
arrangemanget, som också  har blivit litet 
av folkfest i Olsnäs.

Svens bildspel
Sven Gräfnings visade sitt vackra bildspel 
om Olsnäs 7 augusti på Olsnäsgården, som 
serverade kaffe. Ca 35 personer deltog.

Siljan Trollingcup
Siljan Trollingcup avgjordes 21-22 sep-
tember med start och mål vid båthamnen i 
Olsnäs. 35 tävlande båtar från olika platser 
i mellansverige kom till start. 

Båtklubben serverade nygrillade 
hamburgare, ett litet välkommet bidrag till 
klubbkassan.

Endast gäddor räknades. Den längsta 
mätte 126 cm (12,5 kg). Totalt fångades 
157 meter gäddor. Team Ödmjuk från 

Örebro segrade. Team Champs of Logging, 
arrangerade tävlingen tillsammans med 
Team Jägra och Team Vansbro Byggshop.

Avloppsgrävning
Vecka 43 sätter ledningsgrävningen igång 
igen efter sommaruppehållet.

Nya idéer från Festkommittén
Fäbodloppis 9 juli 2014 på Olsnäsgården.   
Ta med eget bord och dina loppissaker. 
Olsnäsgården säljer fika under dagen. 

På kvällen blir det glödstekt sill vid 
Smedjan.
Fäboddag 16 juli 2014
Tanken är att man ska gå runt i fäboden 
och prova på olika hantverk/sysslor från 
förr, exv kärna smör, göra gräskronor, 
baka tunnbröd, trådslöjd, tälja dalahästar, 
lieslåtter, måla kurbits. 
Har du tips om vad vi kan göra eller vad 
just du kan bidra med så hör av er till 
Festkommittén. De behöver så klart er hjälp 
att ”bemanna gårdarna”. Vi har tillgång till 
Olsnäsgården ytor också.

Byuppsyningsman
Bernt Bergkvist fortsätter ansvara för 
flaggning eftersom ingen annan ville ställa 
upp. Tack, Bernt!

Tänd en lampa
En lampa i fönstret lyser upp fäboden och 
kan kanske hålla ovälkomna besökare 
borta.

Julklapp?
Boken om Olsnäs är en utmärkt julklapp. 

Du kan köpa den direkt av Erik Lundback, 
Karin Byström, Inga Eriksson, Sven 
Gräfnings eller Bernt Bergkvist. 

Senaste nytt
Senaste nytt från samfälligheten, båt-
klubben, jaktlaget och avloppsföreningen 
finns på www.olsnas.se. Där finns 
också kontaktuppgifter till styrelse och 
festkommitté. 

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening.


