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Utgivet av styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening

Årsmöte med samfälligheten 

Lördagen den 10 juli 2010 kl. 10.00 är det dags för det årligen återkommande årsmötet på Holen. 

Ärenden enligt stadgarna.  

    Vi kommer också att få information från gruppen som arbetar med avloppsfrågan samt gruppen som 

arbetar med boken om Olsnäs förr och nu. Välkomna! 

Majstångsresningen 
Efter årsmötet vill festkommittén ha hjälp med att ställa i ordning för majstångsresningen och 

festligheterna på kvällen. Dansbanan ska läggas ut och lövas och tälten ska sättas upp. 

    Senare på dagen, kl. 17.00, är det dags att samlas med blommor för att maja stången. I år finns det 

ovanligt mycket blommor, så det kommer att bli en blomsterrik majstång. Traditionsenligt kläds och 

reses stången till musik av spelemän från Olsnäs. 

    Kl. 21.00 är det dags att återvända till Holen för då börjar dansmusiken att ljuda över Olsnäs. 

Lotteristånden är välfyllda med fina vinster och korven lär vara ovanligt god i år. 

Välkomna hälsar festkommittén. 

Avloppsfrågan – ingen enkel skitsak 
Gruppen för avloppsfrågan – avloppsgruppen – som består av Erik Martinsson, sammankallande, 

Christer Kungs, Börje Wördén, Magnus Land och Sven-Erik Lundback, som representant för 

samfällighetens styrelse, arbetar för fullt med avloppsfrågan. Tre leverantörer av minireningsverk har 

varit i Olsnäs och presenterat sina olika lösningar.  

    -Det är en komplicerad fråga eftersom Olsnäs är platt och det är svårt att veta var ett reningsverk ska 

placeras. Vi kommer att kunna presentera ett förslag på årsmötet säger Sven-Erik Lundback. 

Boken om Olsnäs  
Arbetsgruppen Olsnäs förr och nu arbetar vidare med det material som tagits fram i form av 

berättelser, bilder mm. Sven Gräfnings har börjat fotografera fastigheterna, vilket vi informerade 

tidigare om i brevet om avloppsfrågan.  

    Fortfarande är det några fastighetsägare som inte lämnat in uppgifter på sin fastighet. För att 

beskrivningen av fastigheterna ska bli komplett är det angeläget att vi får in en kortare beskrivning på 

varifrån tomten kommer, när fastigheten byggdes och vilka ägare det varit genom tiden. Uppgifterna 

kan lämnas till Inga Eriksson e-post: inga.eriksson@leksand.se. 

Simskola i år igen 
Även i år ställer de rutinerade simfröknarna upp med den efterlängtade och viktiga simskolan för våra 

barn. I år blir det v 28, som börjar den 12 juli, och förhoppningsvis varmt i vattnet och luften. Mer 

information kommer på anslagstavlan. Välkomna hälsar simfröknarna genom Pipar Carina 

Martinsson. 
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Olsnäsvägen har blivit smalare 
Leksandsbostäder, som har underhållsansvaret för Olsnäsvägen, har under juni gjort s.k. 

grusåtervinning av vägen. Vägen har smalnats av genom hyvling av sidorna och jorden har 

transporterats bort. Den jord som blivit kvar på vägen har blandats med singel. Vägen har hyvlats ett 

antal gånger för att blanda singlet med jorden och därefter har vägen saltats. 

    I skrivande stund har vägen inte satt sig utan singlet har tryckts ut åt sidorna på flera platser på 

vägen. I dagsläget är det svårt att cykla eller åka moped på Olsnäsvägen p.g.a. gruset på kanterna. 

Gatuchefen har dock lovat att vägen kommer att bli bra. Återstår att se. 

Vägarna grusade 
Några av de vägar som samfälligheten ansvarar för har grusats eller kommer att grusas. Grus kommer 

också att köras ut på delar av strandpromenaden. För detta behövs frivillig arbetskraft med skottkärror 

och spadar. Vi återkommer med anslag på anslagstavlan. 

    Nyåkersgattu, den norra vägen från Näsgattu till slakteriet, kommer att förbättras genom att jord 

skrapas bort, bärlager och väggrus läggs på och en kortare dikning görs. Dikesränsning kommer också 

att göras på Limuvägen till slakteriet och Skalkgattu. 

Vintern som gick 
Nu när sommar, sol och värme börjar komma närmare är det lätt att glömma vintern, som var både kall 

och snörik. Vägarna i Olsnäs och Olsnäsvägen har varit mycket välplogade och bra under hela vintern. 

Ett stort tack till Bengt Wördén, som i både sträng kyla och mycket snö kört sin traktor med 

snöslungan på Olsnäsvägarna. Back Sven Larsson har förtjänstfullt skött kommunens vägar och 

Olsnäsvägen. 

     

Avtal om vägunderhåll 
Olsnäs samfällighetsförening och Leksandsbostäder har tecknat avtal om att samfälligheten ansvarar 

för vägunderhållet på vägen ner till piren. Samfälligheten fakturerar ett belopp, som motsvarar det 

kommunen får i stadsbidrag för underhåll av vägdelen. 

Blomlådorna ska sänka farten 

De fartdämpande blomlådorna är nu på plats i fäboden med syftet att hastigheten inte ska vara högre 

än 30 km/tim. Kör man högst 30 är möjligheterna stora att ett barn överlever eller slipper allvarliga 

skador om det blir påkört. Bara en höjning med fem-tio km/tim ökar bromssträckan och olycksrisken. 

Styrelsen vädjar till lägre hastigheter med tanke på barnen, trivseln och miljön.  

Vägskyltar på gång 
Under sommaren kommer vägskyltar att sättas upp på vägarna inom Olsnäs. De är just nu under 

tillverkning. För att smälta in i fäbodmiljön är materialet i stolparna och skyltarna av lärkträ. Erik 

Lundback håller som bäst på att fräsa in vägnamnen på skyltarna. 

Trotjänare lämnar styrelsen 
Efter 35!! år i Olsnäs samfällighets styrelse lämnar Ingemar Lissel styrelseuppdraget. Under sina år i 

styrelsen har Ingemar varit en stor tillgång med sitt intresse för och kunskap om Olsnäs och sin stora 

villighet att ta i när praktiska saker måste göras. Ett exempel är den nya brevlådeställningen, som han 

ansvarat för.  

    Styrelsen vill tacka Ingemar för det arbete han lagt ner för Olsnäs under de år han bott och verkat 

här i Olsnäs och samtidigt önska honom lycka till när han nu flyttat till Östanmor. 

 

     Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening önskar alla en skön och avkopplande sommar! 



 

     

 

 

    

 


