
 

 

Horisonten April 2022 

Även om läget i världen känns kyligt, så är våren och värmen på ingång och säsongen 2022 för oss i Fjällboholmar 

närmar sig start.  Inför säsongen 202 kommer lite info från styrelsen; 

• Tidpunkten för påsättning av Sommarvattnet är svårbestämd p g a rådande köldperiod. Tanken var att 

sommarvattnet skulle sättas på till påsk men p g a en pågående köldperiod och att tjälen ej ännu gått ur 

marken kommer vattnet förmodligen att sättas på i slutet av april.  

• För att förbättra möjligheten till en fungerande postutdelning samt få bort brevlådor och 

gemensamhetsbrevlådan  vid kustvägen vid norra infarten, avser styrelsen at flytta de brevlådor som finns ca 

400 m in på infarten till norra Fjällboholmar.   Postnords regelverk förhindrar postutdelning till brevlådor 

som finns mer än 300 m från kustvägen.  Flyttar vi dess brevlådor ned till vändplanen vid Norra 

Fjällboholmar så kan postutdelning ske året runt till dessa brevlådor och till de på infarten till södra. 

• Styrelsen undersöker hur vi kan få någon att ta hand om den skogsröjning som behöver ske inom 

samfällighetens skogsmark. Samfälligheten äger ca 30 ha skogsmark som är i behov av uppröjning. Hur 

denna röjning skall ske framgår i den skogsplan som styrelsen tog fram under 2020/2021. Olika 

Entreprenörer inom skogsvård  har kontaktas och vi försöker hitta någon som kan åta sig detta under 2022,  

Genom att låta entreprenören få avverkad skog hoppas vi detta kan ske utan kostnad för samfälligheten..  

• Herrduscharna och bastun behöver renoveras under 2022. Herrbastun och duscharna behöver stängas 

under  några veckor i vår?  Under tiden får man boka tider i dambastun i den pärm som finns vid ingången.  

• Styrelsen har beslutat om följande städdagar under 2022. 

Årets första städdag Lördag 7 maj kl 10.00 

Städdag under sommaren Lördag 23 juli kl 10.00 

Höststäddag Lördag 24 september kl 10.00 

Ingen ersättning i form av minskad årsavgift vid deltagande i städdag  kommer att ske från 2022. Föreningen 

avser att istället bjuda deltagarna på en buffe-lunch efter städningen.   

• Årsmöte för samfälligheten sker Lördag 28 maj kl 10.00 vid centrumhuset. Eventuella motioner från 

medlemmar skall ha inkommit styrelsen senast en månad innan mötet.  

• Vildsvin har härjat i området under höst och vinter.  Det är ej möjligt att tillåta jakt på vildsvin inom området 

eftersom jakt inom tätbebyggelse (vilket vår samfällighet är) ej är tillåtet enligt jaktlagen. Jakt på vildsvin sker 

inom skogsområdena väster om kustvägen av jägare från området.   

• Eftersom vi förutsätter att covid restriktioner inte finns i sommar kommer traditionell Midsommarfest och 

Högsommarfest att ske i sommar.  Midsommarfesten sker fredag 24 juni.  Midsommarfesten anordnas som 

vanligt av en eller flera vägar inom området, styrelsen kommer att meddela berörd väg om detta. 

Högsommarfesten anordnas som vanligt samma dag som sommarstäddagen d v s den 23 juli. 

• Vår hemsida www.fjallboholmer.se innehåller senaste informationen från samfälligheten.  

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



 

 

 


