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Årsmötet 2012 

Årets årsmöte blev ett av de mest välbesökta 

årsmöten någonsin. Och som vanligt var det 

tur med vädret. 

    Det blev förändringar i samfällighetsföre-

ningens styrelse vid årsmötet på Holen den 7 

juli 2012. Nils Gräfnings avgick som ledamot 

i styrelsen efter 36 år och Bernt Bergkvist 

avgick som ordförande efter 16 år. Innan dess 

var han revisor under elva år. Inger Tägt och 

Börje Wördén avgick båda som suppleanter 

Alla avtackades för sina arbeten i styrelsen. 

    Bernt Bergkvist tackade årsmötet för 

förtroendet att vara ordförande under de 16 

åren. Han betonade att det varit mycket 

intressant och lärorikt och ibland arbetsamt 

och önskade den nya ordföranden lycka till. 

    Ny ordförande blev Karin Byström, som 

tidigare varit ledamot. Sven Gräfnings ny-

valdes på två år och Per Jobs fyllnadsval på 

ett år. Pipar Carina Martinsson och Sven-Erik 

Lundback omvaldes som ledamöter på två år. 

Till suppleanter på ett år valdes Elisabeth 

Bergkvist och Christer Kungs. 

    Erik Lundback och Bertil Pellas kvarstår 

ytterligare ett år. 

    Bernth Tegskär avgick och avtackades som 

revisor och ersattes av Mikael Roos. Tomas 

Eriksson omvaldes till revisor och som 

revisorsuppleant omvaldes Olle Stark och 

nyval av Jan Skarner. 

    Valberedningen omvaldes med Arne 

Markus som sammankallande och Anders 

Tägt och Mikael Stark. 

    Till byuppsyningsman med flagghissning, 

som huvudsaklig uppgift, utsågs Bernt 

Bergkvist.  

I festkommittén ingår nu Annica Sarén som 

sammankallande, Karin Skalk, Kerstin 

Olander och Lena Tägt.  

 

Badplatsgruppen består av Sven-Erik 

Lundback som sammankallande, Olle Stark 

och Tommy Hanses. 

    I samband med årsmötet informerade 

avloppsgruppen om det pågående arbetet med 

ett gemensamt avloppssystem för Olsnäs. De 

underströk att fler än de nu 35 anmälda måste 

tillkomma för att arbetet ska kunna starta. 

 

Majstångsresningen 

Tack vare den sena blomningen blev floran och 

mängden av blommor till majstången mycket 

stort. Den ”äldre” generationen kvinnor i fäboden 

lärde upp den yngre hur blomsterbuketterna ska se 

ut och fästas på stången. Precis som det gjorts 

under alla år. Resultatet blev en vackert majad 

stång. 

    Sören Pellas ledde sedan resningen med 

ackuratess och under hôjande från åskådarna och 

musik från spelmännen. Tull Anders Bergkvist 

höll majstångstalet och blåste en melodislinga i 

näverluren och fick som svar kulning och 

hornblåsning från Gunnel och Ingemar Hällkvist. 

Magiskt tyckte många. 

 

Välbesökt dansbana 

Dansbanan blev välbesökt under kvällens dans där 

Magnus Smångs svarade för en bra blandning av 

dansmusik. Lotter, korv och läsk såldes och 

festkommittén var mycket nöjda med resultatet och 

vädret. 

 

Den nya dansbanan invigdes 

Den gamla dansbanan från 1960, som nött sulor i 

över ett halvt sekel gick sitt öde tillmötes under 

röjdagen i fjol. Lagom till komidsommaren i år var 

den nya dansbanan klar fast i något mindre format. 

    Sören Pellas och Nils Gräfnings är hjärnorna ba-

kom arbetet och tog också de första dansstegen på 

den. Bernt Bergkvist fick vara med och skruva. 



Simskolan populär som vanligt 
Simskolan har blivit mycket populär och blir varje 

år fulltecknad. Mycket tack vare de duktiga lärarna 

Gunilla Gräfnings, Pipar Lena Karlsson, Pipar 

Marie Karlsson, Mia Tägt och Frida Martinsson. 

    Trots det 15-17-gradiga vattnet var det ingen som 

tvekade när övningarna i vattnet skulle utföras. De 

tuffa eleverna och deras lärare hoppade i medans 

föräldrarna stod på stranden med täckjackorna på.  

 

Båtklubben 20-årsjubilerade 

Den 4 juli 1992 bildades Olsnäs båtklubb efter 

årsmötet på Holen. (Läs mera om båtklubben i 

Olsnäsboken). Fredagen den 13 juli firades 20-

årsjubileet på Ångbåtsbryggan med grillade 

hamburgare och till det vin, öl eller läsk som 

båtklubben bjöd på. Även övriga Olsnäsbor, som 

inte var medlemmar i klubben inbjöds till själv-

kostnadspris. 

    Jubileet började vid piren med en tipspromenad 

och prisutdelning vid middagen. ”Mats-Ingvars” 

underhöll med fin musik och spel till allsången. En 

fantastisk fin kväll på bryggan. 

 

Trollingtävling i Siljan 

Helgen den 8 – 9 september var det trolligtäv-

ling med start och mål vid piren. 25 

välutrustade båtar deltog. De flesta kom från 

Dalarna, men även från andra län och ända från 

Göteborg. 

    Gäddorna som fångades, mättes på en 

mätbräda, fotograferades och släpptes i. De tio 

längsta gäddorna under de två dagarna mättes 

och segraren gäddlängder mättes till 9 m 29 cm 

och den längsta var på 1,20. 

    - Tack vare att Olsnäs båtklubb hade 

iordningställt en bra parkering, ställde upp och 

serverade hamburgare blev också kringarran-

gemanget mycket lyckat. Det blir sannolikt en 

liknande tävling även nästa år med flera båtar, 

säger en av arrangörerna Christer Stolt. 

 

Avloppsgruppen arbetar vidare 

Det tändes ett nytt hopp att lösa den segdragna frå-

gan om ett gemensamt avlopp för fastigheter i 

Olsnäs. Vid ett möte i Olsnäsgården dit politikern 

Annelie Stenberg och tillsynschef Olle Ryberg kom 

och informerade deltog ett 30-tal Olsnäsbor. 

    Olle Ryberg sade bl. a att kommunen kommer att 

ställa krav på att de som fått anmärkning på sina 

avlopp måste åtgärda dessa. Eventuellt kan 

vitesföreläggande bli aktuellt. Han ansåg att den 

bästa lösningen är att ansluta sig till det avlopps-

system, som nu planeras inom Olsnäs. 

    Annelie Stenberg kunde inte utlova något eko-

nomiskt stöd från kommunen, med lovade att 

undersöka möjligheten till kommunal borgen av lån 

som tecknas av avloppsföreningen. För detta krävs 

att föreningen ställer samman en finansieringsplan 

med uppgifter om beräknade kostnader och egen 

insats. Stenberg utlovade att sända ett brev till 

samtliga fastighetsägare i Olsnäs med information 

om avloppssituationen i Olsnäs och exempel på 

lösning t ex genom att ansluta sig till det planerade 

gemensamma avloppssystemet. 

    Efter mötet samlades gruppen, som nu fick 

förstärkning av Mikael Roos och Uno Bergström, 

och diskuterade olika förslag till finansieringsplan 

och storleken på egen insats. Mikael åtog sig att 

utforma förslag, som gruppen skall ta ställning till 

och Uno åtog sig att undersöka möjligheterna till 

bidrag från Leader Dalarna. 

    Gruppen kommer under hösten att sända ut  

kostnadsberäkning och finansieringsplan samt ut-

sätta ett definitivt sista datum för anmälan till 

medlemskap i föreningen. 

 

Olsnäsboken 
En utmärkt julklapp, som varar länge. Finns att 

köpa hos Karin Byström, Inga Eriksson, Erik 

Lundback, Sven Gräfnings och Bernt Bergkvist. 

Boken kostar 300 kronor. 

 

WWW.olsnas.se 
Där finns mycket information att hämta och 

nyheter om och från Olsnäs. Titta in där. 
 

Tänd ett ljus 

Nu har höstmörkret nått Olsnäs och en lampa i huset 

eller fönstret lyser upp fäboden och kan kanske hålla 

ovälkomna besökare borta. 

 

Vi minns Oskar, Karin och Sven 

Dessa tre har djupt satt sin prägel på Olsnäs och i år 

lämnat Olsnäs för alltid. Oskar Lööf f. 1925, som den 

Olsnäsbo han var med gärdsgårdsstängning och 

mycket mera.  

    Karin Gräfnings f.1917, som fört traditionerna 

vidare med klädning av majstången mm. 

    Sven Qvicker f.1923, som röjde stenar på Holen 

och gjorde att vi kan dansa runt majstången. Han 

gjorde också den första dansbanan i Olsnäs. 

Läs mer om dem i Olsnäsboken. 

Under året har också Gunnar Persson gått bort. Vi 

minns dem med glädje och saknad. 

Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening 

http://www.olsnas.se/


 

 


