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Styrelsen för Olsnäs Samfällighetsförening

Äntligen kan vi se en ljusning på covid19-fronten. Smittspridningen minskar,
antalet vaccinerade ökar och restriktionerna lättas upp. Senaste ett och ett halvt
åren har varit en utmanande tid för
många. Längtan efter att kunna umgås
”som vanligt” är stor. Men fortfarande
måste vi vara försiktiga och allt är inte
”som vanligt” än. Vi bedömer dock att
årsmöte kan genomföras och det blir en
specialversion av midsommarfirandet.
På ett vis är vi lyckligt lottade här i Olsnäs
– vi har gott om plats och Siljan är stor!
Årsmöte 10 juli
Olsnäs samfällighetsförening kallar till
årsmöte på Holen 10.00. Ärenden enligt
stadgarna.
Viktigt att alla närvarande tar ansvar och
håller avstånd. Ta med egen stol.
Förslag från styrelsen:
Uttaxering: 1200 kr
Båthusplats: 100 kr
Målkapital: 200 000 kr
Bakgrund: Våra vägar har funnits
länge, men de är inte byggda vägar från
början, utan har gradvis förbättrats under årens lopp. Vi har några huvudvägar
och många smalare vägar. Kraven på
vägstandard har ökat, eftersom vi är fler
under längre tid av året, och för att
många förväntar sig bra vägar överallt
nu för tiden. Vi har till exempel valt att

ploga alla vägar under vintern. Så har det
inte alltid varit.
Vilken vägstandard ska vi ha? Den årliga kostnaden påverkar förstås uttaxeringen. Något som sänker driftskostnaden är om vi är försiktiga med tunga
transporter under tjällossning.
Just nu har vi några väginvesteringar
som måste göras; förbättring Sturholsvägen in till bommen och ”ny” väg i
norra delen av Näsgattu till Dan Rask.
Det årliga vägunderhållet (plogning,
hyvling, grusning, saltning osv) tillkommer.
Hittills i år har vi hyvlat från Holen till
Piren och grusat en del. I kurvan före
Olsnäsgården är groparna urhyvlade och
grusade. Saltning utförd från Holen till
Piren och till badplatsen.
Styrelsens förslag är att samfälligheten
försöker nå ett målkapital om ca 200 000
kr. Då har vi en säkerhet för större oförutsedda händelser, utan att behöva göra
extra uttaxering. Den årliga uttaxeringen
beslutas utifrån behoven och kan därmed variera mellan olika år.
Olsnäs Minnesfond
På förekommen anledning föreslår styrelsen att vi skapar en minnesfond för
särskilda projekt för Olsnäs bevarande
och utveckling. Styrelsen har till exempel
pratat om en informationsskylt på Holen
om fäbodens historia.

Gåvor ska förstås inte användas till vägar
och löpande utgifter utan enbart till speciella åtgärder.
El till Holen
Styrelsen jobbar för att dra el från pumphuset till spelkuren på Holen för att underlätta för olika evenemang.
Midsommarfirande 10 juli
Årets firande blir
”En annorlunda midsommar”,
som börjar på Holen 17.00 och håller på
ungefär en timme. Spelmän, midsommarkören, tal och lotteri med mera i en
härlig blandning!
Ta med stol eller filt att sitta på. Vi sitter familjevis och respekterar rekommendationerna om avstånd till övriga.
Det blir alltså ingen dans, korv eller lottkiosk. Majstången kommer redan att
vara klädd och rest.
Gör gärna lite extra fint på era gårdar
med lövning och blommor så ökar vi på
midsommarkänslan ytterligare.
Gudstjänst på Holen
Söndag 11 juli, kl 11.00 firar vi gudstjänst
på Holen. Ta med stol.
Vid regn blir det i Olsnäskyrkan.

Gemensam röjdag lördag 17 juli
Samling kl 9 på Holen där arbetsuppgifter delas ut av Anders Tägt, som är ny
röjsamordnare.
Obs! Endast röjsågar med klinga behövs. Arbetet går fort om många med
klinga kommer. Vi ska röja bort sly och
busk, inte gräs, örter och älggräs.

Har du ingen röjsåg kan du ta med en
grävspade för lupingrävning. Det behövs
även folk för att rensa ris från Strandpromenaden. Inget ris ska köras iväg så det
finns inget behov av släpvagnar.
Avprickning vid 12-tiden på Holen.
20-årsjubileum Ångbåtsbryggan
Den 14 juli 2001 invigdes Olsnäs ångbåtsbrygga. Det ska vi förstås fira på nåt
sätt. Håll koll på anslagstavlan, hemsida
och Olsnässidan på Facebook för mer information.
Sänk hastigheten!
Vi vädjar till er alla och era gäster om att
visa hänsyn på våra vägar. Tänk på att
köra sakta. Många går och cyklar på våra
smala vägar, och alla ska ta sig fram helskinnade. Blir det torrt så dammar det in
på gårdarna närmast vägen. Titta i backspegeln – dammar det så kör du för fort!
Händer nåt mer?
Ja, alldeles säkert! Vill du ordna nåt - sätt
upp en lapp på anslagstavlan.
Vi har olsnas.se och Olsnäs Facebooksida. Karin Byström, Tull Anders Bergkvist eller Bernt Bergkvist hjälper gärna
till om du vill ha in nåt där.
Facebookgruppen Olsnäsbor är en sluten grupp för alla olsnäsare. Gå med där,
alla medlemmar kan bidra med inlägg.
Trevlig sommar!
Vi önskar er alla en fin sommar i vårt
älskade Olsnäs.
Styrelsen, Olsnäs samfällighetsförening.

