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Årsmöte den 9 juli 

Så var det dags igen för årsmöte med Olsnäs 

samfällighetsförening. Det blir som vanligt kl. 

10.00 på Holen. Ärenden enligt stadgarna. 

Välkomna hälsar föreningens styrelse. 

Majstångsresning kl. 17.00 

För 15:e året har vi nu majstångsresningen kl. 

17.00 bl. a för att de yngsta barnen skall kun-

na vara med och att den ”lediga” tiden mellan 

majstångsresningen och dansen kan användas 

till att i lugn och ro äta middag med nära och 

kära. 

    Välkomna till majstången kl. 17.00 för att 

klä den med midsommarblomster och linda 

det tvinnade gräset runt stången. Därefter är 

det dags för starka Olsnäskarlar att resa stån-

gen under ledning av Sören Pellas och till mu-

sik av spelmännen och åskådarnas hòjande.  

    Kl. 21.00 börjar dansmusiken och under 

hela kvällen är det försäljning av lotter, korv, 

läsk och Olsnäsboken. I år är det ett nytt om-

rådet som står för värdskapet för kvällens 

aktiviteter. Se informationen på anslagstavlan. 

Boken om Olsnäs 

Boken om Olsnäs är nu klar och kommer att 

släppas omedelbart efter årsmötet den 9 juli. 

Den innehåller kortfattade berättelser och 

foton på samtliga fastigheter i Olsnäs. Vi får 

följa de 16 fastig-heter som fanns i fäboden 

vid Storskiftet 1824 fram till dags dato. Det 

finns också många berättelser om människor, 

som levt och lever i Olsnäs, om fäbodlivet 

fram till den sista ôllkallan år 1963. Ett längre 

avsnitt handlar om Bergslagsgården 

(Kolargården), som nu heter Olsnäsgården. 

Badbryggan, ångbåtsbryggan, båtklubben, 

piren, Lövens brygga och mycket mera 

beskrivs i boken. Det finns många fina bilder 

från fäbodtiden och fram till nutid i den drygt 

300 sidor intressanta boken. Bilderna och 

många berättelser kom fram i samband med 

studiecirklarna som pågick under några år. 

    Boken kostar 300 kronor och kan beställas 

genom att betala in beloppet för det antal 

böcker som beställs. Beloppet betalas in på 

samfällighetsföreningens postgiro nr. 439 77 

40 – 4 och då finns böckerna att hämtas i 

samband med årsmötet. Glöm inte att ange 

namnen på talongen vid inbetalningen. Det 

går också bra att köpa böckerna i samband 

med årsmötet. Redaktionen ser gärna att böc-

kerna blir förbetalda för att minska hanterin-

gen av kontanter. Upplagan är begränsad och 

någon ny tryckning kommer inte att göras. 

Simskolan fortsätter 

Det var lite tveksamt ett tag om simskolan 

skulle fortsätta efter det att simskolans 

ansvarige Marianne Andersson gått bort. I 

hennes ställe träder nu Gunilla Gräfnings in. 

Hon är utbildad gymnastikdirektör på GIH. 

    Simskolan börjar som vanligt på måndagen 

i vecka 28. Annons finns uppsatt  på anslags-

tavlan med tider och kostnader. 



Städdag lördagen den 16 juli 

Det är åter dags att snygga till Olsnäs. I år in-

faller städdagen lördagen den 16 juli med 

samling vid Holen kl. 09.00 för ”inskrivning” 

och utdelning av arbetsuppgifter. Det behövs 

röjsågar, bilar med släpvagnar, krattor, busk-

saxar mm. Riset ska köras till Tjuva för ome-

delbar bränning, så där behövs några värmetå-

liga personer. Avprickning efter arbetet någon 

gång mellan 12.00 – 13.00. 

    Ersättning med 100 kronor utgår till röjså-

gare och bilförare med släpvagn. De som av 

olika anledningar inte kan eller väljer att inte 

vara med på städdagen debiteras 100 kronor. 

     

Information från avloppsgruppen 

Gruppen har nu arbetat fram ett förslag till 

ledningsdragning, var pumpstationerna och  

reningsverket kan placeras. Gruppen kommer 

nu att kontakta kommunen för att få deras syn 

på förslaget. Ett positivt svar från kommunen 

och arbetet kan gå vidare. Förslaget och grup-

pens planering av det fortsatta arbetet kommer 

att presenteras vid årsmötet den 9 juli.  

    Någon ekonomisk kalkyl kan i dagsläget 

inte presenteras. 

Ångbåtsbryggan firar tio år 

Den 14 juli 2001 var ångbåtsbryggan färdig-

byggd av frivilliga krafter med en uppmärk-

sammad invigningsfest, se avsnitt i boken om 

Olsnäs. Nu är det dags att fira tio år. Det gör 

vi genom att ställa till med en fest på bryggan. 

S/S Engelbrekt kommer att angöra bryggan 

och hålla med catering. De erbjuder en tvårät-

ters, något med fisk som förrätt och kött som 

huvudrätt samt kaffe och kaka för 275 kr per 

person. Till det kan man inhandla vin, öl och 

andra ”sällskapsdrycker” för den som så 

önskar. 

    För att detta ska bli verklighet krävs det att 

minst 75 personer deltar och vi vill ha en 

seriös intresseanmälan senast den 10 juli. Tag 

kontakt med någon i festkommittén eller 

Bernt Bergkvist om du/ni önskar delta. 

Båtklubbsmedlem subventioneras med 75 kr. 

Till minne av Marianne Andersson 

Marianne Andersson, vår simfröken under 

många år, har efter en kort tids sjukdom 

avlidit i april 2011. 

    För oss Olsnäsbor var Marianne mest känd 

som ansvarig ledare för simskolan i Olsnäs. 

Hon var under de senare åren en aktiv 

pensionär och i sitt yrkesliv arbetade hon som 

gymnastiklärare i Stockholm. På kvällar och 

fritid tränade hon gymnaster i trupp och 

tävlingsgymnastik. Hon var också internatio-

nell gymnastikdomare och har dömt både EM, 

VM och uttagning till OS. 

    Friluftsliv i alla former och målning av kor-

gar blev det stora fritidsintresset när hon som 

pensionär flyttade till Siljansnäs. 

    Olsnäs var mycket kärt för Marianne och 

hon har ända sedan barnsben tillbringat en del 

av somrarna här. Hon älskade att sitta på 

verandan i sitt hus på Skalkgattu och under 

sköna sommarkvällar lyssna på kulning, 

kohorn och fiolspel, som hördes över Olsnäs. 

Blomlådorna – fartsänkning 

Nu är blomlådorna på plats igen med syftet att 

sänka farten inom fäboden.  

    Med tanke på barnens säkerhet, miljön, 

vägbanan och alla som bor intill vägen vädjar 

vi igen att inte köra fortare än 30 km/tim. Vid 

torrt väglag dammar det också mycket, så titta 

gärna i backspegeln. 

Olsnäs hemsida www.olsnas.se 

Gör ett besök på vår egen hemsida där vi in-

formerar om aktuella saker med bilder. 

Trevlig sommar 

Styrelsen för samfällighetsföreningen önskar 

er alla en skön, avkopplande och trevlig som-

mar i Olsnäs. Glöm inte att beställa boken!! 

     


