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Årsmötet 2008 
Återigen dags för Samfällighetens årsmöte 
på Holen lördagen den 5 juli kl. 10.00. 
Dagordningen enligt stadgarna. 
    Efter årsmötet lägger vi ut dansbanan. 
Majstångsresningen 
Vi samlas kring majstången kl 17.00 och 
börjar klä den. Plocka blommor av olika 
slag, så blir den lika vacker och ståtlig som 
tidigare år. Sören Pellas leder med van röst 
resningen av majstången. 
    Som traditionen bjuder, så kommer 
spelmännen att spela. Vi ser fram mot att 
flera unga spelmän stämmer fiolen och 
spelar med de lite äldre spelmännen. 
    Sockendräkten är en självklarhet, såvitt 
den inte krympt för mycket i garderoben. 
Kvällens festligheter 
Som också traditionen bjuder, så blir det 
lott-, korv- och läskförsäljning. Festkom-
mittén lovar bra musik av Magnus Smångs.  

Fäbodgudstjänst 
Söndagen den 6 juli kl. 11.00 är det huvud-
gudstjänst på Holen. 

Vägfrågor 
Siljansvägen var i mycket dåligt skick 
under våren. Styrelsen kallade gatuchefen 
Olle Oskarsson till ett sammanträde i 
Olsnäs där vi diskuterade vägfrågan och 
krävde åtgärder för att förbättra vägen. 
    Gatuchefen lovade att vägen skulle 
åtgärdas och redan nästa dag skrapades 
vägen. Den har också vid ytterligare 

tillfällen skrapats och saltas. 
    Oskarsson informerade också om att 
dikning och avsmalning av vägen kommer 
att göras under hösten -08 om vädret 
tillåter. Vi kan förvänta oss att vägen till 
Olsnäs kommer att bli bättre. 
    Vägarna i Olsnäs, både de som kom-
munen har under håll på och de som Sam-
fälligheten har ansvar för, har skrapats. 
Kommunen har också grusat och skrapat 
vägen ner till Piren. 

”Olsnäs förr och nu” 
Studiecirkeln ”Olsnäs förr och nu” har 
pågått hela vinterhalvåret. En hel del ma-
terial har vi samlat på oss; intervjuer, kort, 
kartor, fastighetsuppgifter och andra fakta-
uppgifter. Det fattas fortfarande flera upp-
gifter om fastigheter. Vill du vara med i 
avsnittet om fastigheter, så måste du innan 
hösten lämna uppgifterna till någon i 
”fastighetsgruppen”.  
    Målet med cirkeln är att dokumentera 
det i någon form av bok. Omfattningen 
beror på hur vi lyckas med pengar. Har du 
tips var vi kan söka pengar, så hör av dig 
till Karin Byström eller Bernt Bergkvist. 
Nu återstår ett omfattande arbete att sam-
manställa allt material som tagits fram 
under de två vintrar som studiecirkeln på-
gått. 
    En delredovisning av främst bilder 
kommer att göras efter fäbodgudstjänsten 
på Holen söndagen den 6 juli. 
    Sven Gräfnings kommer att visa bilder 



på personer och platser i Olsnäs i samband 
med Olsnäskvällen på Olsnäsgården ons-
dagen den 23 juli kl. 19.00. 

Sikt- och solskymmande träd 
På flera fastigheter har det röjts sikt- och 
solskymmande träd till glädje för grannar 
och andra Olsnäsbor. Kom gärna och titta 
på bilder hur det en gång i tiden såg ut i 
Olsnäs (se ovan). Det återstår fortfarande 
flera fastigheter som har sikt- och solskym-
mande träd, så se över trädbeståndet. 
Säkert finns det något/några träd som kan 
tas bort. 

Soptunnorna på sommarvistet 
Som sker varje sommar, så har Nils 
Gräfnings flyttat soptunnorna till sitt 
ordinarie sommarviste vid Sturbunken.             
Tunnorna och containern är avsedda endast 
för kompost och brännbara hushållssopor. 
Flaskor, stolar, fälgar och en hel del annat, 
som brukar hamna runt containern lämnas 
på annan plats. 

Blomlådorna på plats 
För att påminna om att vi inom fäboden 
inte ska köra fortare än högst 30 km/tim är 
nu de sex blomlådorna utställda. De står på 
sina vanliga platser och sköts om av de 
närboende. Det är förståss fritt för vem 
som helst att rensa ogräs och vattna. 

Nya flytblock i badbryggorna 
Badplatsgruppen och några till har, under 
ledning av Sven-Erik Lundback, bytt ut de 
gamla flytblocken till nya på några av flyt-
bryggorna.  
    Ett lass sand har beställt och kommer att 
läggas ut vid stranden. 

Laxfiske på gott och ont 
Vintern och vårens hysteriska laxfiske i 
Olsnäsviken har avmattats. Tack och lov 
tycker några. Utöver ett intressant och 

roligt fiske med tillskott i frysen, så har det 
också varit nackdelar. Vad sägs om rens-
ning av fisk på skurbordet och andra plat-
ser vid Piren, fiskrens i soptunnorna, par-
kering på gräsmattan, sjösättning av båtar 
vid badplatsen, fiske från ångbåtsbryggan 
med slem och blod på plankorna.  
    Av det senare skälet beslutade vi om 
fiskeförbud från ångbåtsbryggan. Nu är 
förbudet upphävt och det är fritt att fiska 
från bryggan dock inte från båtbryggorna. 

Bryggfest 
Inget datum bestämt om bryggfesten. Väd-
ret bestämmer när det blir. Håll utkik på 
Wördéns lada manar festkommittén. Det 
blir som vanligt knytis. 

www.olsnas.se 
Det är adressen till vår hemsida. Vi försö-
ker hålla den aktuell. Du kan läsa där vad 
som hänt och händer i Olsnäs. Olsnäs-Nytt 
finns också inlagd på hemsidan.    

Simskola i år också 
Även i år kommer simfröknarna Marianne, 
Carina, Lena och Marie att ha simskola för 
vara barn i Olsnäs. Mycket viktigt och bra. 
    Simskolan pågår under vecka 28 och 
börjar måndagen den 7 juli. Se anslag på 
Wördéns lada. 

Trevlig sommar 
Nu är det sommar med skollov, semester 
med bad, fiske, båtturer och andra aktivi-
teter. Gårdarna i Olsnäs börjar fyllas, kon-
firmanderna på Olsnäsgården har kommit 
mopeder och gräsklippare låter. Prat och 
glada skratt hörs tydligt på kvällarna. Den 
magiska kulningen och svaren från kohorn 
ljuder i sommarkvällen. Olsnäs förändras 
positivt. 
    Styrelsen för Samfälligheten önskar er 
alla välkomna till Olsnäs och en skön och 
avkopplande sommar.                                 



 

 


