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Utgivet av styrelsen för Olsnäs Samfällighetsförening 

Årsmötet 
Årsmötet hölls enligt traditionen på Holen  
med god uppslutning. Inger Tägt blev ny i 
styrelsen och valdes till suppleant efter 
avgående Lotta Eriksson. Styrelsen är nu 
sammansatt av Bernt Bergkvist ordföran-
de, Nils Gräfnings vice ordförande, Bertil 
Pellas sekreterare, Erik Lundback kassör, 
ledamöter Pipar Carina Martinsson, Ingvar 
Ahlfort och Ingemar Lissel. Suppleanter 
Sven-Erik Lundback och Inger Tägt.  
    Till revisorer valdes Bernth Tegskär och 
Tomas Eriksson. Suppleanter Olle Stark 
och Mikael Roos. 
    Valberedningen består av Arne Markus, 
sammankallande, Johan Bergkvist och 
Anders Tägt. 
    Lars Dahlberg utsågs till byuppsyning-
sman, som väljs i nedstigande åldersord-
ning. 
 
Arbetsgrupper 
Badplatsgruppen omvaldes och består av 
Sven-Erik Lundback, sammankallande, 
Olle Stark, Tommy Hanses, Börje Qvist 
och Bengt Nygårds. 
    I festkommittén ingår Lotta Eriksson, 
sammankallande, Ann Sarén, Karin Skalk, 
Sven Gräfnings, Jan Tägt, och Inga Eriks-
son.  
 
Simskolan populär som vanligt 
Årets simskola blev som vanligt mycket 
populär med ett trettiotal barn som vill lära 
sig simma och ta märken av olika slag. 
    Simlärare var som tidigare Marianne 
Andersson, systrarna Pipar Carina Martins-
son, Pipar Lena Carlsson och Pipar Marie 
Carlsson.  

Simskolan är som vanligt mycket populär 
bland barnen i Olsnäs och Siljansnäs. Vi 
hoppas den kan fortsätta under kommande 
år. Återväxten bland barn i Olsnäs mycket 
hög och det kommer att finna många barn 
som vill lära sig att simma. 
 
Dikning av Olsnäsvägen 
Under sommaren gjordes dikning av 
Olsnäsvägen från Holen till Åbrona. Det 
blev inget lyckat resultat med stenar och 
jord kvar på körbanan. Vägen blev hoppig 
och jorden blev som såpa när det regnade. 
Resultatet har påtalats till kommunen. 
    Vid tidigare kontakter med gatukontoret 
lovades dikning av vägen fram till flyg-
fältsvägen. Planerna har ändrats och någon 
dikning blir det inte i år. Återkommer på 
hemsidan när besked kommer om dikning. 
 
Skulpturer på Holen 
Ann-Marie och Birgitta Rask har skänkt 
Valfrid Rasks skulpturer - Paret -  till sam-
fälligheten. De finns nu uppställda på 
Holen vid brevlådorna. Det råder delade 
meningar vilka paret ska föreställa. I dags-
läget är Pellas-Greta och Saras-Jerk före-
bilderna. 
    Samfälligheten tackar Ann-Marie och 
Birgitta för skulpturerna, som nu också 
blivit en turistattraktion. 
 
”Olsnäs förr och nu” 
Under de två åren som studiecirkeln pågått 
har mycket material skapats i form av 
intervjuer, fotografier och annan fakta om 



Olsnäs. Nästa fas blir att sammanställa allt. 
Intervjuer ska renskrivas, fotografier och 
kartor ska sorteras och all annan fakta ska 
utvärderas och behandlas. Det blir ett vin-
terarbete för några av oss i gruppen. Därför 
är det ingen studiecirkel planerad för 
insamling av material. Finns behov av att 
träffas hela gruppen kommer vi att kalla till 
träff/träffar. 
    Slutprodukten är tänkt att bli en bok. Vi 
behöver därför idéer och förslag var vi kan 
ansöka om pengar för att boken ska bli 
verklighet. Hör av er till Karin Byström 
eller Bernt Bergkvist med förslag. Vi har 
redan fått förslag från May-Britt Lissåker. 
 
Inbrott i Olsnäsgården 
I början av vecka 41 – 6-7 oktober – har 
Olsnäsgården haft påhälsning av tjuvar. De 
bröt sig in genom dörren till kiosken och 
stal en digitalkamera, datorer och pengar. 
Inbrottet har polisanmälts. 
    Ett upplyst hus kan vara förebyggande 
för att undvika oönskat besök. Ofta gör 
tjuvarna en rekognosering i området före 
ett inbrott. Tänd därför gärna ett eller två 
ljus i huset. Det kan kanske förhindra ett 
inbrott. 
 
Ta ner siktskymmande träd 
Ännu en gång tillmötesgår Olsnäs-Nyttre-
daktionen de som vill att grannar tar ner 
träd och buskar som skymmer utsikten och 
solen. Vi uppmanar er som har siktskym-
mande träd och buskar att se över om ni 
behöver detta på tomten. Sätt er gärna in i 
grannens situation. 
 
Nytt hus på Skalkgattu 
Under sommaren har ett nytt timmerhus 
kommit till på Skalkgattu. Det är Helena 
Tägt som låtit bygga upp huset. Helena och 
hennes familj hälsas välkomna till Olsnäs. 
 
Laxfisket i Siljan 
Under sommaren har trafiken av bilar med 
båttrailers till sjösättningsrampen vid piren 
varit omfattande. För att få använda ram-
pen och parkeringsplatsen har gästande 
båtägarna fått betala en avgift på 40 kr. En 

avgift som alla, med något undantag, gärna 
betalat för att ta sig ut till kassarna vi 
Björka för laxfiske. De som kommit och 
sjösatt sina båtar har kommit från många 
platser i Mellansverige. 
 
Badbryggorna kvar i sjön 
I vinter gör vi ett försök med att låta 
badbryggorna ligga kvar i sjön. På några 
av bryggorna är flyblocken utbytta och de 
kan ta mera skada av att lyftas upp på land 
än att ligga kvar i vattnet. Bryggorna har 
dragits in mot land och förankrats mot den 
fasta bryggan. 
    Sedan förra året har båtbryggorna legat 
kvar i vattnet under vintern utan att ta 
skada. 
 
Alla båtplatser uthyrda 
Efterfrågan på båtplatser har ökat under det 
senaste året och nu är samtliga platser vid 
stora och lilla bryggan upptagna. Några 
nya platser är i dagsläget inte planerade.     
    De som önskar båtplats får ställa sig i kö 
och anmäla sitt intresse till styrelsen i 
båtklubben 
 
Fiskrensning på skurbordet 
Under sommaren har några fiskare tagit sig 
friheten att rensa lax på vårt skurbord vid 
piren. Vi var därför tvungna att, efter 
rengöring, köra bort bordet för att förhind-
ra att ytterligare fiskrensning på bordet. 
    Vi tog också bort soptunnorna vid slog-
boden för i dessa hamnade fiskrens, som i 
det varma vädret spred en odör. 
 
Vintern snart här 
Nu är det höst med alla vackra färger i na-
turen och skogen full med trattkantareller. 
Älgjakten är avklarad och vi väntar in 
vintern med snö och is på viken. Som tidi-
gare år kommer julgransljusen att sättas 
upp på enen vid Holen. 
    Även om det är ett par månader kvar till 
jul vill styrelsen för Olsnäs Samfällighets-
förening passa på och önska er alla en God 
Jul och Ett Gott Nytt År. 



 
 

 


