
 
Oktober 2007 

Olsnäs-Nytt 
Informationsbladet till Olsnäsborna 

Utgivet av styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening 
Till Minne av Göte Byström 
En trogen Olsnäsbo, god vän och jaktkam-
rat Torp Göte Byström har efter en lång 
tids sjukdom gått bort och lämnar ett stort 
tomrum efter sig. 
    Göte älskade sitt Olsnäs och under åren 
1979-80 byggde han ett timmerhus, som 
han och familjen vistades i så fort han var 
ledig från sitt arbete som virkesredovisare 
på Stora Skog i Hagge. I oktober 2001 flyt-
tade han och familjen från Saxdalen till 
Siljansnäs och bosatte sig i hustru Ullas 
barndomshem – Pellasgården - på Björken.  
    Göte var också engagerad i Olsnäs sam-
fällighetsförening där han var revisor under 
några år. Vi minns Göte som en teoretiskt 
och praktiskt kunnig person och som i sin 
vänlighet aldrig drog sig för att hjälpa 
andra. 
 
Till minne av Gunnar Rask 
Gunnar Rask med starka rötter i Olsnäs har 
gått bort. Många minns Gunnar som den 
som dokumenterade Olsnäs med filmer och 
stillbilder. Olsnäs och hans stuga, i vilken 
han föddes, låg honom varmt om hjärtat. 
Många är också de fina insatser som Gun-
nar gjort för Olsnäsgården. Han talade ock-
så vid majstången några gånger.     
 
Årsmötet 2007 
Vid årsmötet på Holen den 7 juli blev det 
inga förändringar av sammansättningen av 
styrelsen. Bernt Bergkvist omvaldes till 
ordförande, Nils Gräfnings vice ordföran-
de, Bertil Pellas sekreterare, Erik Lund-
back kassör. Övriga ledamöter är Pipar Ca-
rina Martinsson och Ingvar Ahlfort. Supp-
leanter är Lotta Eriksson och Sven-Erik 
Lundback. Till revisorer valdes Bernth 
Tegskär och Tomas Eriksson samt till revi-

sorsuppleanter valdes Olle Stark och Mi-
kael Roos. Till valberedning valdes Arne  
Markus (sammankallande), Johan Berg-
kvist och Anders Tägt. 
 
Midsommarfirandet 
Traditionsenligt samlades Olsnäsborna 
med gäster för att klä majstången, som 
sedan restes till musik av spelmännen. 
Pipar Lena ledde som vanligt dansen kring 
majstången 
och när sista ringdansen slutade började 
det regna. 
    Trots ett ihållande regn var det många 
som kom, köpte lotter och korv och tog sig 
en svängom på dansbana. 
 
Marianne – en kvalificerad 
simfröken 
Simskolan i år blev ungefär som de tidi-
gare tio åren med ett trettiotal barn och 
växlande väder. I år började simskolan i 
regn och slutade i strålande sol. 
    Marianne Andersson har under alla år 
varit ansvarig för simskolan. Till sin hjälp 
har hon haft systrarna Pipar Carina, Pipar 
Lena och Pipar Marie. Marianne har en 
mycket kvalificerad bakgrund som sim-
lärare. Hon är utbildad idrottslärare på 
Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) 
och har också simskoleutbildning. Marian-
ne är internationell domare i gymnastik 
och i sitt dagliga förvärv är hon idrotts-
lärare i Sollentuna högstadium. 
    Marianne har sina rötter i Siljansnäs och 
tillhör släkten Qvicker. Hon har fritidshus i 
Olsnäs där hon och maken tillbringar en 
stor del av sin fritid.  
    Under de elva åren med simskolan i 
Olsnäs uppskattar Marianne att ca 250 barn 
fått simutbildning och tagit märken i olika 
valörer. Simskolan är inte bara utbildning 



det är också en social verksamhet. Det är 
under åren många barn och vuxna som 
träffats och lärt känna varann. Det har 
också varit bra uppställning av föräldrar 
vid provtagningarna tycker Marianne. Hur 
det blir med simskola nästa år vet inte 
Marianne. 
    -Vi tar ett år i taget, säger hon. 
   Naturligtvis hoppas vi alla att hon och 
hennes stab fortsätter med den angelägna 
utbildningen för våra barn. 
 
Brevlådorna klara 
Nu är den nya brevlådeställningen klar och 
samtliga brevlådor uppsatta i vägnamns-
ordning. Belysning är uppsatt i taket och 
nu återstår det bara anslagstavlan.  
    Ett stort tack till Ingemar Lissel, som 
designat ställningen, Olle Stark och Lasse 
Dahlberg som varit Ingemar behjälpliga, 
Bernt Kungs som ordnade belysningen och 
Lotta Eriksson brevlådeinköpare. Bernt 
Bergkvist svarade för administration. 
 
Studiecirkeln – Olsnäs förr och nu 
Studiecirkeln Olsnäs förr och nu har vilat 
under sommaren, men känner nu att den 
snart vill komma igång igen. Som tidigare 
blir det i studiesalen på Olsnäsgården och 
Karin Byström håller också i trådarna. 
    Det har hos vissa grupper pågått arbete 
under sommaren bl.a. har insamling av 
fakta om fastigheterna pågått. Men det 
fattas ändå en hel del uppgifter. Nu på-
minner gruppen om att du som ännu inte 
lämnat uppgifter om din fastighet tacksamt 
gör det till någon av medlemmarna i grup-
pen: Olle Stark – 23335, Inga Nygård – 
22098, Lasse Dahlberg – 22450 eller Johan 
Bergkvist – 22776. 
 
Nya fastighetsägare 
Två fastigheter i Olsnäs har bytt ägare. 
Olsnäs 51:1, Lövgattu 4, Birgitta Rask. Ny 
ägare Erik Karlsson, Leksand.  
Olsnäs 46:1, Lövgattu 5, Gunnar Rask. Ny 
ägare Karin Rask, Bromölla. 
Nybyggt timmerhus på tomten Lövgattu 
12, familjen Örn. 
Välkomna till Olsnäs! 

Ljusskymmande träd 
Under sommaren och hösten har många 
stora och ljusskymmande träd och buskar 
tagits ner i Olsnäs. Men fortfarande finns 
det många kvar på tomterna, som borde tas 
ner för att göra tillvaron ljusare. Se gärna 
över trädbeståndet på tomten. Det finns 
säkert något eller några träd som kan tas 
ner. Du kommer säkert att upptäcka att det 
blir mycket ljusare och trevligare och, inte 
minst, grannen blir gladare. 
 
Hemsidan 
www.olsnas.se är adressen till vår hem-
sida. Vi försöker att hålla den uppdaterad 
inom alla tre områdena; Samfälligheten, 
Båtklubben och Jaktlaget. 
 
Bryggfest på ångbåtsbryggan 
Även i år blev det bryggfest i strålande 
sensommarsol på vår fina ångbåtsbrygga. 
Och som tidigare var det en tipsrunda ut 
till Ärbäsvärpä med kluriga frågor. Efter 
det samlades vi alla för att avnjuta våra 
sallader, grillade kycklingar, rostbiff med 
potatissallad mm. 
    Tack till festkommittén som arrangerat 
bryggfesten med alla de fina priserna. 
 
Tänd ett ljus! 
Ingen påhälsning av objudna gäster under 
det gångna året. Det kan kanske bero på att 
det lyser i allt fler stugor under kvällarna. 
Låt därför gärna en lampa lysa i fönstret 
eller inne i huset. 
 
Badbryggorna behöver rustas 
Det är ett stort slitage på badbryggorna och 
till sommaren behöver de ses över. Bl. a. 
måste nya flytblock läggas in i ett par av 
bryggorna samt bräder bytas. Badplats-
gruppen kommer att kalla till arbetsdag un-
der våren, så håll utkik på anslagstavlan. 
 
God Jul och Gott Nytt År 
Lite väl tidigt kanske, men tiden går fort 
och styrelsen för samfälligheten vill därför 
passa på att önska alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År. 


