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Årsmöte, majstångsresning m.m. 
Lördagen den 4 juli 2009 kl. 10.00 är det 
återigen dags för Samfällighetens årsmöte 
på Holen. Dagordningen enligt stadgarna. 
Vi hoppas på bra väder, som vi haft nästan 
varje år.  
    Efter årsmötet gör vi i ordning för efter-
middagens och kvällens arrangemang; 
tälten för lottstånden och korvförsäljningen 
ska upp och dansbanan ska läggas ut. Maj-
stången reser vi kl. 1700. Kom med blom-
mar och leksands/hembygdsdräkten. Kl. 
21.00 börjar dansen på de vältalkade tiljor-
na. Kom och köp lotter, korv och dansa. 
    Enligt överenskommelse på årsmötet ska 
kvällens arbete fördelas ut på Olsnäsborna. 
Festkommittén, med Ann Sarén i spetsen, 
kommer att göra en arbetsfördelning där de 
allra flesta blir delaktiga. Se lista som 
kommer på anslagstavlan och hemsidan. 

Huvudgudstjänst 
Söndagen den 5 juli kl. 11.15 är det huvud-
gudstjänst på Holen i Olsnäs. Vid ev. regn 
kommer den att flyttas in till Olsnäskyrkan. 

Städdag 
Lördagen den 11 juli kl. 09.00 är det sam-
ling på Holen för den vartannatårliga städ-
ningen av gemensamma områden. Städge-
neralen Ingvar Ahlfort fördelar arbetsupp-
gifterna, som består av buskröjning med 
röjsågar, bortkörning och eldning av riset, 

krattning och övrigt städarbete.  
    Medverkan i städdagen är obligatorisk 
och har du inte möjlighet att medverka av 
olika anledningar debiteras du 100 kr. Tag 
med röjsågar, krattor och andra städ- och 
röjningsverktyg. Mera info på årsmötet. 

Simskola v 28 
Den alltid populära simskolan pågår i år 
under vecka 28, den 6 – 10 juli. Som tidi-
gare är det Marianne Andersson med hjälp 
av Pipar Carina Martinsson, Pipar Lena 
Karlsson och Pipar Marie Karlsson som 
ansvarar för kursen. Läs mera på anslags-
tavlan vid brevlådorna. 

Olsnäs förr och nu på Olsnäskväll 
Torsdagen den 9 juli kl. 19.00 blir det in-
formation om ”Olsnäs förr och nu” på Ols-
näsgården. Bl. a kommer Sven Gräfnings 
att visa ett stort antal bilder på personer 
som levt och verkat i Olsnäs samt livet i 
Olsnäs när det en gång i tiden var en fäbod.  
    Arbetet med att dokumentera Olsnäs på-
går och målet är att samla allt material till 
en form av bok. ”Projektgruppen” kommer 
att lägga ut en lista där alla får möjlighet 
att göra en intresseanmälan – ej bindande – 
för en eller flera böcker. Kostnaden beräk-
nas i dagsläget till ca 300 kr/st. listan kom-
mer också att finnas på årsmötet på Holen. 
Välkomna till en trevlig kväll. 



Badbryggan reparerad 
Badplatsgruppens sammankallande Sven-
Erik Lundback samlade ett 15-tal gubbar 
lördagen den 16 maj för reparation av bad-
bryggan. En ny landgång från fasta bryg-
gan till yttre flytbryggorna tillverkades och 
lades ut. Samtidigt lades alla badbryggorna 
ut och bord och bänkar ställdes ut på plats. 

Vinterns snö ett minne blott 
Den gångna vintern var en riktig vinter. Vi 
fick en vit jul med snö som varade långt in 
på våren. Isen på Olsnäsviken blev ca 40-
50 cm tjock gav möjlighet till vinterfiske 
under lång tid. Temperaturen var under 
många dagar under 20 grader. Det blev en 
vinter, som vi inte haft på länge. Bengt 
Wördéns traktor med snöslunga fick göra 
rätt för sig. 

Julen dansades ut 
På lördagskvällen den 17 januari samlades 
Olsnäsborna vid brevlådorna för att ”dansa 
ut julen”. Någon dans blev det inte så myc-
ket, men julmusiken dånade ut över Olsnäs 
och korvar grillades. Det blev en trevlig 
och värdefull samvaro bland oss fast boen-
de. 

Vägen till Olsnäs 
I oktobernumret av Olsnäs-Nytt fick vi 
veta att det inte blev något av den utlovade 
dikning av vägen under året. Endast en 
kortare sträcka mellan brevlådorna och Å-
brona dikades, vilket inte blev så lyckat. 
Nya löften om diktning och grusning under 
sommaren har utlovats. Vi hoppas att det 
blir något gjort av vägen, som blir sämre 
och sämre.  
    En skrapning har gjorts i år, men det 
kraftiga regnandet har gjort att vägen nu är 
lika dålig som före skrapningen. Det 
behövs ett rejält arbete för att vägen ska 
hålla för några regnskurar. Samfälligheten 

har fortlöpande kontakter med Leksands-
bostäder för att få en bättre väg, men det 
handlar om ekonomiska resurser. 

Blomlådorna på plats 
De, som vi hoppas, fartdämpande blomlå-
dorna är nu på sina ordinarie platser. Syftet 
är att hastigheten ska sänkas till högst 30 
km/tim inom fäboden. Det ska vara säkert 
för små barn att vara i Olsnäs. Dessutom 
dammar det väldigt mycket när vägen är 
torr. ”Snälla, snälla, snälla” kör vårdat. 

Sjögräsrötterna bortgrävda 
Sjögräset låg som en matta på vattnet vid 
piren mellan land och båtbrygga. I månads-
skiftet mars-april grävdes det bort av Erik 
Martinsson, som fick låna maskin av Stuss 
Bengt Eriksson. Ett stort tack till Erik och 
Stuss-Bengt för ideellt arbete och gratis 
utlåning av maskinen och Lasse Dahlberg. 
    Två lass grus har också körts till planen 
vid piren och jämnats ut av Stuss-Bengt. 

Olsnäs på löparkartan 
För andra året i rad gick Vaveröloppet med 
start och mål vid Olsnäsgården. 110 star-
tande i olika åldersklasser och sträckor del-
tog.  
    Nästa stora tävling är Olsnäsmästerska-
pet som går torsdagen den 30 juli. Välkom-
men att delta, hälsar Uno Bergström. 

www.olsnas.se 
Titta gärna in på vår hemsida. Vi försöker 
att hålla den så uppdaterad som vi kan och 
hinner med. 

Trevlig sommar 
Nu står vi inför sommaren 2009. Sommar-
lovet har börjat och semester har eller ska 
snart börja. Koppla av från skolan och var-
dagen och ha en skön sommar här i Olsnäs.                         
Styrelsen för Olsnäs Samfällighetsförening    
     



 

                                                                                                                               


