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Årsmöte 2012 

Dags igen för årsmöte med Olsnäs samfäl-

lighetsförening. I år lördagen den 7 juli kl. 

10.00 och som vanligt på Holen. Ärenden 

enligt stadgarna.     

       Välkomna så många som möjligt! 

Majstångsresning kl. 17.00 

Som vanligt blir det majstångsresning med 

samling kl. 17 00. Kom då med stora fång 

av vackra midsommarblommor, som ska 

pryda vår stång fram tills nästa års mid-

sommar. När stången är majad är det dags 

för starka armar att resa stången under led-

ning av Sören Pellas. Spelmännen, unga och 

gamla, finns runt stenen och spelar 

medans stången majas och reses. Efter att 

stången är rest lyssnar vi på midsommartalet 

av någon Olsnäsbo. Därefter är det dags för 

Piparsysrarna Carina och Lena att leda 

dansen runt stången till spelmansmusiken. 

    Kl. 21.00 börjar dansmusiken på en ny 

sansbana och under hela eftermiddagen och 

kvällen är det försäljning av lotter, varmkorv 

och läsk. 

Tillfälle att köpa Olsnäsboken 

Efter årsmötet och fram tills festligheterna 

runt stången är avslutade finns möjlighet att 

köpa Olsnäsboken. Ge den som dopgåva 

eller födelsedagspresent. Olsnäsboken blir 

en uppskatta gåva och som blir mer värde-

full ju längre tid som går. 

    Det går också bra att i förväg betala in 

300 kronor på Samfällighetsföreningens 

postgiro 439 77 40 – 4 och få boken i 

samband med försäljningen. Köp den också 

av Erik, Karin, Inga, Sven eller Bernt. 

    Priset är oförändrat 300 kronor. 

Båthusplatserna omnumreras 

Efterfrågan på båthusplatser har ökat under 

de senaste åren och styrelsen har beslutat att 

utöka antalet platser norrut vid Ärbäsvärpä. 

Numreringen har därför ändrats och börjar 

nu söderifrån vid Pellasholen och går norrut. 

    Platserna har också områdesindelats och 

fått följande indelning: Pellasholen = PH, 

Pellaskälla – Vôdbacken = PV, Vôdbacken 

– Badplatsen = VB, Badplatsen – Piren = BP 

och Ärbäsvärpä = ÄV. 

    För varje båthusplats med båthus på har 

tillverkats en skylt med område och num-

mer t ex ÄV 12. Skylten kommer att sättas 

upp på respektive båthus. Material och till-

verkningskostnader av skylten är 50 kr. och 

kommer att utdebiteras i samband 

uttaxeringen i oktober. 

    Skyltarna underlättar identifieringen av 

båthusen och kommer också att användas 

vid utdebiteringen av arrendet.  

    Tio år har gått sedan arrendeavtalet skrevs 

på tio år. Ett nytt avtal, som gäller tills 

vidare, kommer att upprättas. Avtalen för de 

69 båthusplatserna beräknas vara klara till 

sommaren för underskrifter. 



Båthusplatser lediga 

Som framgått av artikeln ovan har styrelsen 

avsatt ett antal båthusplatser norrut vid 

Ärbäsvärpä. För den som är intresserad av 

en plats kontakta någon i styrelsen och 

anmäl intresse.  

    Varje arrendator av båthusplats vid 

Ärbäsvärpä har betalt eller betalar en 

engångssumma av 600 kronor utöver 50 

kr/år i arrende. Avgiften avser brytning och 

underhåll av vägen till platserna.    

Avloppsfrågan 

Avloppsgruppen jobbar vidare med försök 

att nå en lösning. I dagsläget är det 35 som 

anmält sig till det gemensamma avloppet. 

Behovet är att ytterligare 10-15 tillkommer 

för att genomföra projektet enligt gruppens 

planering. 

    Gruppen har haft flera möten med 

kommunen för att diskutera deras stöd och 

medverkan, men det går trögt.  Bl. a har 

frågan om borgenslån diskuterats.    

    Diskussioner förs nu med en av bankerna 

i Leksand om förutsättningarna för ett lån så 

att arbetet kan påbörjas. 

    Gruppen jobbar också med att hitta andra 

lösningar på utförandet. I stället för själv-

fallsledning är inriktningen tryckledning 

med pump vid varje trekammarbrunn. Det 

finns ytterligare förslag, som gruppen är 

intresserad av. 

    I samband med årsmötet kommer infor-

mation att lämnas om läget mm. 

     

Simskolan 

Den populära simskolan fortsätter även i år 

under vecka 28, 9 – 13 juli. Gunilla Gräf-

nings ansvarar för simskolan och har till sin 

hjälp bl. a Pipar Lena Karlsson och Pipar 

Marie Karlsson. För mer information kolla 

anslagstavlan vid brevlådorna. 

    Ett billass sand har körts till badstranden 

och i stället för att en maskin ska jämna ut 

sanden får barnen leka ut den. 

Blomlådorna 

Nu har blomlådorna intagit sina platser på 

Perandersgattu och Näsgattu. Syftet med 

blomlådorna är att ge en påminnelse att inte 

köra fortare än 30 km/tim lagom i fäboden. 

Detta med tanke på barnens säkerhet, trivseln 

och miljön. Tänk på att det ibland dammar 

förskräckligt till stora besvär för dem som bor 

nära vägen. 

Stormen i julhelgen 

Säkert minns vi stormen under julhelgen. 

Det var många som drabbades, så även sam-

fälligheten. På några platser bl. a väster om 

Kolargårdsgattu (intill fotbollsplanen) blåste 

ett tiotal tallar ner. Fortfarande står några 

rotvältor kvar, som ännu inte kunnats vältas 

igen. I väntan på en maskin, som måste göra 

det, vill styrelsen varna för att inte vara i 

närheten av dessa. Detta gäller särskilt barn. 

 

Lindrig vinter 

Vintern som gick blev betydligt lindriga än 

de två föregående. Detta påverkade positivt 

budgeten för snöröjningen.  

Båtklubben 20 år  

Den 4 juli 1992 bildades Olsnäs båtklubb och 

firar därmed 20 år. Båtklubbens styrelse pla-

nerar för en liten jubileumstillställning för 

klubbens medlemmar. Datum och tid har ännu 

inte bestämts. Inbjudan till jubileet kommer att 

annonseras på anslagstavlan och hemsidan och 

medlemmar med e-postadress får också inbju-

dan via e-post. Bytt e-adress? Meddela Bernt! 

Trevlig och skön sommar! 

Det önskar styrelsen för Olsnäs samfällighets-

förening alla Olsnäsbor och deras gäster. Ha 

en trevlig och skön vistelse i vår fina fäbod. 

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening. 


