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Årsmöte med boksläpp 

Årsmötet 2011 genomfördes traditionsenligt på 

Holen i ett strålande högsommarväder. Det blev 

inga förändringar i styrelsen, som fortsätter det 

kommande verksamhetsåret med samma sam-

mansättning. 

    Uppgiften som byuppsyningsman fick i år 

Bernth Tegskär. Till valberedning omvaldes 

Arne Markus och Anders Tägt. Mikael Stark 

ersatte Johan Bergkvist. 

    Festkommittén fick en ny medlem, Annika 

Sarén, som efterträdde Sven Gräfnings. Kom-

mittén består nu av Ann Sarén, Inga Eriksson, 

Karin Skalk och Annika Sarén. 

    Badplatsgruppen är oförändrad med Olle 

Stark, Sven-Erik Lundback och Tommy 

Hanses. 

    Efter årsmötet steg Karin Byström upp på 

majstångsstenen och berättade kort om arbetet 

med boken ”Olsnäs fäboden vid Siljans strand” 

och gjorde därefter det historiska boksläppet 

 

Majstångsresning och festkväll 
Traditionsenligt samlades Olsnäsborna och 

besökare för att maja stången. I år var det mer 

folk än vanligt sannolikt beroende på att boken 

om Olsnäs såldes och det vackra vädret. 

    Under ledning av Sören Pellas restes den 

välklädda stången under hôjande av den talrika 

skaran av besökare och musik av spelmännen 

under ledning av Anders Bergkvist. Många 

unga spelmän hade kommit för att delta i spe-

landet. Återväxten är god. 

    Magnus Smångs svarade som tidigare för 

dansmusiken. Ju längre natten led ju flera 

äntrade dansgolvet. Det var en strykande åtgång 

på såväl lotter som korv. Det nya greppet att 

låta de olika områdena i Olsnäs svara för arran-

gemangen har fungerat bra. Festkommittén 

sköter det administrativa arbetet och kommer 

att lägga ut ansvarsfördelningen även under 

kommande år. Håll utkik på anslagstavlan när 

det börjar nalkas midsommar.    

 

Städdag med många deltagare 

Vartannat år är det städdag i Olsnäs då buskar, 

sly, långt och fult gräs och något träd rensas 

bort från våra gemensamma ytor. I år var 

koncentrationen i huvudsak på områdena kring 

Strandpromenaden. 

    Busk och sly eldades som tidigare vid Tjuva. 

Vi påminner om att det inte får läggas ris på 

eldningsplatsen vid Tjuva. Kan betraktas som 

nedskräpning. 

    Ny städgeneral för i år var Sören Pellas. 

 

Ångbåtsbryggan firade tio år 

Lördagen den 14 juli 2001 invigdes ångbåts- 

bryggan med pompa och ståt.    

    Lördagen den 16 juli träffades närmare 70 

Olsnäsbor på ångbåtsbryggan för att fira bryg-

gans tioåriga födelsedag. 

    Ångfartyget Engelbrekt lade till vid bryggan 

och svarade för catering med god mat och 

dryck. Ingvar Ahlfort och Mats Hammarbäck 

spelade till allsången och underhöll med fin 

musik och sång. 

 

Boken om Olsnäs nästan slutsåld 
Det har varit en strykande åtgång på boken 

”Olsnäs Fäboden vid Siljans strand”. De 300 

exemplaren som trycktes är i de närmaste 

slutsålda. Något enstaka exemplar finns kvar. 

Boken har också funnits till försäljning på 

Lundells bokhandel och Kulturhuset, men även 

där har det tagit slut. 

    Styrelsen har beslutat att låta trycka upp 

ytterligare 200 exemplar. Under november 

kommer böckerna att finnas till försäljning hos 

Karin Byström, Inga Eriksson, Sven Gräfnings, 

Erik Lundback och Bernt Bergkvist. Även 

bokhandeln och Kulturhuset kommer att få 

böcker till försäljning. Priset kommer att vara 

oförändrat 300 kronor. 

     Det går bra att beställa boken hos någon av 

”försäljarna”, så är det garanterat att man får den 

att ge bort t ex som julklapp. 



Beställ din namnskylt nu 

Vill du också, som 255 andra, ha en namnskylt på 

ångbåtsbryggan? Passa på och beställ den nu, så 

får du den uppsatt till sommaren. Priset är 250 

kronor, som skicka in till samfällighetsföre-

ningens postgironr. 4397740-4. Skriv tydligt det 

namn på talongen som ska stå på skylten. 

 

Håll snyggt kring båthusen 

Kring några båthus börjar buskar, sly, vass och 

sjögräs växa upp och ta överhand.  Se över ditt 

båthus och området runt det för allas trevnad. 

Enligt avtalet med samfällighetsföreningen om 

hyra av båthusplats är innehavaren skyldig att 

hålla snyggt kring båthuset. 

 

www.olsnas.se 

Samfällighetsföreningen påminner att då och då 

titta in på vår hemsida. Vi försöker att hålla den 

uppdaterad och lämna information om det som 

händer och sker i Olsnäs. Den senaste statistiken 

visar att Olsnäs hemsida är välbesökt och inslaget 

av nya besökare är stort. 

    Olsnäs-Nytt finns också att läsa på hemsidan. 

 

En lampa i huset 
Nu börjar det bli mörkt, även  i Olsnäs, och 

säsongen för objudna gäster infinner sig. En eller 

flera lampor i huset kan kanske förhindra objuden 

påhälsning i huset. 

 

Information från avloppsgruppen 

Avloppsgruppen, som fick i uppdrag att se över 

möjligheterna att göra en gemensam avloppsan-

läggning i Olsnäs, har kommit så långt med 

arbetet att det är på sin plats att ge Olsnäsborna 

information om läget. 

    Vi har konstaterat genom att läsa gamla 

utredningar om fäbodens markförhållanden att 

det är flera orsaker, som gör att det är av största 

vikt att en avloppsanläggning måste till för att 

”rädda” miljön i Olsnäs. 

    Vi ser på många håll att grundvattnet är så högt 

att det helt utesluter att egna infiltrationer kan 

göras. Dessutom är berget inte särskilt bra för 

infiltration med tanke på de befintliga vatten-

brunnarna och borrade vattentäkterna. 

    Med tanke på aktiviteterna vid badet och piren, 

så vill vi ha ett luktfritt omhändertagande av 

avloppsslammet. Den mest naturliga platsen för 

ett reningsverk är nere vid piren då kan vi utnytt-

ja den längsta sträckan av självfall. 

 

Anläggning med slutet system 

Anläggningen av ledningsnätet skall vara ett 

slutet system med anslutning av täta trekammar-

brunnar. Detta med tanke på att det är så många 

fritidshus som bebos en månad om året. Vi ser 

det som den bästa lösningen då experter på 

pumpning säger att det blir risk för igenslamning 

av rörsystemet då vissa delar blir stående med 

slam i ledningarna upp till elva månader om året. 

    Att rena enbart lakvatten gör att man får ett 

minimalt underhåll i reningsverket och slipper 

dyra serviceavtal. Med en kort information kan 

vem som helst utföra tillsyn och underhåll. 

 

Ekonomiska kalkyler 

Gruppen har gjort en ekonomisk beräkning på en 

anslutningsavgift och hamnat på ca 70 000 kr. Då 

är en trekammarbrunn med pump medräknad till 

varje fastighet. Vid räknar med 50 medlemmar-

fastigheter. Medlemmarna skall själva se till att 

ROT-avdraget används på bästa sätt. 

    Ju fler vi blir ju lättare kan det bli när man 

skall söka eventuella ekonomiska stöd för an-

läggningen och man slipper dela anläggningen i 

allt för små etapper, som fördyrar hela anlägg-

ningskostnaden. 

 

Ekonomisk förening bildas 

Gruppen har nu kommit så långt att det är dags 

att bilda en ekonomisk förening. Förslag till 

stadgar är skrivna och reglerar det väsentligaste i 

föreningen. Det krävs befogenhet att går vidare 

med registrering av föreningen, ansökan om 

tillstånd för byggnationen av anläggningen och 

dispens från strandskyddet för reningsverket med 

”friggeboden” samt öppna konto i bank. 

     

Interimsstyrelse måste bildas 

Det är därför dags att så fort som möjligt gå 

vidare och interimsstyrelse blir utsedd. Styrelsen 

måste få befogenheter att genomföra det som 

krävs för att få resurserna och fart på arbetet med 

anläggningen. Offerten på utrustningen ligger 

tills den 31 december 2011. 

    Gruppen tar nu kontakt med kommunens 

ansvarige för att presentera arbetet och försöka få 

ett förhandsbesked för att starta arbetet med 

anläggningen. 

    Vill du veta mera, så kontakt någon i gruppen; 

Erik Martinsson,  Christer Kungs, Magnus Land 

och Karl-Erik Eriksson. 

     

Avloppsgruppen genom Karl-Erik. 
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