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Utgivet av styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening

Årsmötet 2010 
Lördagen den 10 juli höll Olsnäs 
samfällig-hetsförening sitt årsmöte 
traditionsenligt på Holen. Och 
som vanligt var det många 
Olsnäsbor som slöt upp på denna 
fina hög-sommardag.
    Efter 35 år lämnade Ingemar 
Lissel sty-relsen och många flera 
år som Olsnäsbo för flytt till 
Östanmor. Olsnäs blev fattigare 
utan Ingemar. Det är mycket som 
Ingemar under åren gjort för 
Olsnäs och senast brevlåde-
ställningen som helt är hans idé 
och som han byggde upp med 
hjälp av några Olsnäsbor. Ingemar 
avtackades med en blomsterupp-
sättning i stenkruka.
    Ny i styrelsen efter Ingemar 
blev Börje Wördén, som valdes till 
suppleant. I övrigt är styrelsen 
oförändrad.
    Göran Sundén valdes till 
byuppsynings-man under ett år. I 
badplatsgruppen Ingår Sven-Erik 
Lundback, sammankallande samt 
Olle Stark och Tommy Hanses. I 
festkom-mittén ingår Ann Sarén, 

sammankallande, Karin Skalk, 
Inga Eriksson och Sven Gräfnings. 

    På initiativ från berörda ang 
avloppsfrå-gan har en grupp 
bildats för att arbeta fram förslag 
hur avloppsfrågan i Olsnäs ska 
lösas. I gruppen ingår Erik 
Martinsson, samman-kallande, 
Christer Kungs, Magnus Land, 
Börje Wördén och Sven-Erik 
Lundback, som också 
representerar samfällighetens 
styrelse.

Majstångsresning och dans
Det blev en traditionsenlig 
majstångsresning med många barn 
och vuxna. I år var det ovan-ligt 
många unga spelmän som slutit upp 
med de ”gamla” och rutinerade. Den 
ca tre meter av-kortade majstången 
restes under Sören Pellas ledning, 
publikens hôjande och musik från 
spelmännen och nu vakar tuppen över 
Olsnäs.
    Dansintresset bland Olsnäsborna 
tycks ha avtagit. Det var inte många 
par som tog sig en svängom. Inte 
förrän det blev dags att avsluta 



dansen, då kom några danssugna. 
Frågan instäl-ler sig; Är det värt 
kostnaden och arbetet att an-ordna 
dansen då så få kommer och dansar? 
Festkommittén får fundera över saken.

Avloppsgruppen jobbar vidare
Gruppen arbetar vidare med att få 
fram en lös-ning för avloppsfrågan i 

Olsnäs. Tre olika lever-rantörer har 
varit här och presenterat sina för-slag 
för gruppen. 
    -Ytterligare ett förslag ska prövas 
och efter ett möte under 
Allhelgonahelgen och kontakter med 
kommunen kan vi kanske presentera 
en lösning, säger Christer Kungs. Se 
hemsidan.

Olsnäs förr och nu
Gruppen arbetar vidare med att 
sammanställa allt material, bilder, 
texter, kartor mm, som under åren 
kommit in. Sven Gräfnings efterly-ser 
tavlor med Olsnäsmotiv. Kontakta 
Sven, 0247-22058, om du har någon 
tavla, som han kan fota av och ev. 
använda bilden i boken.
    Alla fastigheter är nu fotograferade 
och arbetet med sidlayout har 
påbörjats med bilder på fastigheter 
och en kortare text. Korrektur-läsning 
av texter har påbörjats av Maj-Britt 
Ahlfort Sarén. Textredigering pågår 
om de 16 fastigheter som fanns vid 
storskiftet. Gruppen träffas 
regelbundet för att stämma av och dis-
kutera uppläggningen. Det planerade 
boksläp-pet i samband med nästa års 
årsmöte tror gruppen ska hålla.
    Är du osäker på om du gjort 
intresseanmälan om boken, kontakta 
Karin Byström, 0247-
23226 eller någon annan i gruppen. I 
början av nästa år kommer den 
definitiva beställningen 
att tas upp med förskottsbetalning.

Grusning och dikning
Nu har de vägar som samfälligheten 
har ansvar för och varit i behov av 
grusning blivit grusade. Dikning är 

också gjord på några av vägarna samt 
att vägtrummor bytts ut.

Fulltecknad simskola
Att simskolan är populär och behövlig 
står utan tvivel. I år liksom alla andra 
år har den varit fulltecknad. Det är nu 
väldigt många barn som under åren 
lärt sig den livsviktiga uppgiften att 
kunna simma. Simfröknarna gör ett 
jättefint arbete och styrelsen för 
samfälligheten hoppas naturligtvis på 
att allt fortsätter kommande år.

Ytterligare båthusplatser 
utlagda
Ytterligare ett antal båthusplatser vid 
Ärbäs-värpä har lagts ut. De som har 
fastighet - tomt eller hus- i Olsnäs har 
rätt att ansöka om plats. Kontakta 
någon i styrelsen och meddela ditt 
intresse.

Beställ namnskylt på bryggan
Vi har nu 250 namnskyltar uppsatta på 
ångbåts-bryggan. Det är många, 
många fler än vad vi från början 
räknade med. Vi har satt upp ytterli-
gare bräder för att få plats med flera 
skyltar.
    Beställ skylten eller skyltarna nu, så 
får du dem uppsatta innan sommaren. 
Priset är 250 kr per skylt och pengarna 
sätts in på samfällighe-tens konto 439 
77 40-4. Skriv tydligt på talon-gen 



vad som ska stå på skylten. Det går 
också bra att lämna uppgifterna till 
Bernt Bergkvist eller maila 
bernt.bergkvist@telia.com. 

Vägskyltarna – igen
De flesta vägskyltarna är nu klara, 
stolparna är hämtade och nu återstår 
uppsättningen. Det är viktigt att veta 
var och hur skyltarna ska sitta med 
tanke på plogning med höga snövallar 
och synligheten i övrigt. 
Förhoppningsvis kommer skyltarna 
upp under hösten innan tjälen går i 
marken. Det är ju det där med tid 
också.

www.olsnas.se
Det är adressen till vår hemsida, som 
delas med jaktlaget och båtklubben. 
Vi försöker att hålla den uppdaterad så 
mycket vi hinner med. Har du något 
som kan vara av intresse för läsarna, 
så hör gärna av dig.
    Olsnäs-Nytt är några av de 
dokument som läggs in på hemsidan.

En lampa i huset
Hösten är här och vintern närmar sig 
också och därmed mörkret. Tänd 
gärna en eller flera lam-por i fönstret 
eller i rummet. Det kan kanske hålla 
objudna gäster borta. Det är ju också 
trevligt när vi Olsnäsbor tar en 
kvällspromenad och ser att det lyser i 
husen.

Trevliga kommande helger!
Även om det är tidigt och i 
älgjaktstider, så vill vi önska alla 
trevliga kommande helger och inte 
minst God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen för Olsnäs  
samfällighetsförening
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