
 

 

Horisonten april 2021 

Vi har nu inlett säsongen 2021 i vårt vackra Fjällboholmar. Vi får hoppas att vaccineringen sätter 

ordentlig fart snart, så att vi kan uppleva en mera social säsong 2021 jämfört med föregående 

säsong.   

Här kommer lite info från styrelsen; 

• Sommarvattnet är påsatt sedan påsken. Mycket har gjorts under senvintern  för att förbättra 

vatten kvalitén. De senaste vattenproverna visar på tjänligt vatten dock med anmärkning.  Vi 

väntar på att även vattenproverna som tas ute i nätet ska godkännas för att kunna säga att 

det är tjänlig.  

• Styrelsen har preliminärt beslutat om följande aktivitetskalender för 2021. 

Vårstäddag  - Lördag 15 maj kl 10:00-12:00 (vissa restriktioner p g a 

covid-19 restriktioner) 

  Föreningsstämma - Lördag  29 maj kl 10:00 utomhus vid Centrumhuset 

                             Midsommarfirande - Fredag 25 juni (kan ändras beroende av 

  Covid-19-restriktioner) 

  Sommarstäddag - Lördag 24 juli kl 10:00-12:00 

  Högsommarfest -Lördag 24 juli kl 16:00-21:00 (kan ändras beroende på 

  Covid-19-restriktioner) 

  Höststäddag Lördag 29 sept kl 10:00-12:00 

• Vid årets städdagar sker inget avdrag på årsavgiften för 2022. Styrelsen kommer istället att 

bjuda deltagare på en liten högre nivå av mat (varm korven finns dock kvar!) och dryck.  

Beslut om avveckling av städavdrag togs på årsmötet 2020. 

• Styrelsen har m h a duktiga entusiaster inom samfälligheten utvecklat en ny hemsida. Ni 

hittar den på adressen www.samfjallboholmar.se .  Vår gamla hemsida www.fjallboholmar.se 

kommer  att stängas ned senast i början av maj, varvid den gamla adressen kommer att föras 

över och vara giltig för den nya hemsidan också.   

• Vid adressändring eller annan kommunikation med styrelsen skall detta ske till mailadressen 

info@samfjallboholmar.se (framgår också under kontakter på nya hemsidan) 

• Rolf Åhs som de senaste åren ensam skött vår centrumanläggning på ett föredömlig sätt har 

tyvärr avsagt sig fortsatt arbete.  Styrelsen är därför i stort behov av att få kontakt med 

medlemmar som kan tänka sig att delta i liten husgrupp som tar ansvar för centrumhuset 

med omgivningar under våren och sommaren 2021.  Styrelsen avser försöka hitta en extern 

tjänsteleverantör för att sköta centrumhuset under höst och vinter. 

 Vi söker er som vill hjälpa till med tillsyn och skötsel av centrumhuset. 

http://www.samfjallboholmar.se/
http://www.fjallboholmar,se/


  Det som ingår är bland annat: Inköp av förbrukningsartiklar, regelbunden kontroll 

 av värme och ventilation, skötsel av verktygsförrådet, felavhjälpande  åtgärder 

 mm. Ersättning utgår för arbetet enligt schablon.  En fullständig 

 uppdragsbeskrivning finns att tillgå.  För vidare information om uppdraget och 

 anmälan av intresse kontakta i första hand Stefan Hjälte (hjaltestefan@gmail.com).  

• Glöm inte att anmäla adress och mail ändringar till styrelsen (info@samfjallboholmar.se) 

 

 

 

 


