
 

 

  

 

 
Information till medlemmar i Fjällboholmars Samfällighetsförening Nr 1   2010-02-01

      

  
Aktuell information: www.fjallboholmar.se användare: medlem och lösenord: roslagen. 
Om du har fått Horisonten i brev beror det på att vi saknar din e-postadress. Meddela Fredrik 
fredrik.axegard@akademibokhandeln.se din e-postadress så spar vi arbete och kostnader. 
 

  
Nya medlemmar hälsas välkomna till Fjällboholmar 
Under 2009 fick sju fastigheter nya ägare.        
Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till vår samfällighetsförening. 

Anmäl inflyttning eller adressändring till Fredrik på e-post: 
fredrik.axegard@akademibokhandeln.se  

 
Viktiga datum under 2010 
Vårens städdag: 24 april kl. 10-13. Ger reducerad avgift. 
Årsstämma 15 maj kl. 10 i Centrumhuset. 
Midsommarfesten anordnas i år av väg 10 och väg 12.  
Högsommarfesten blir den 24 juli. 
Tennisturneringens datum bestäms senare. 
 
Vårens städdag 24 april kl 10 
Vårens städdag är 24 april kl 10-13. Efter hårt arbete så bjuder föreningen på korv med bröd 
och en kopp kaffe. Passa på att träffa och prata med andra medlemmar. 
 
Årsstämma 15 maj kl 10. Motioner och valberedning 
Välkommen till årsstämman 2010 som hålls lördag den 15 maj kl. 10.00 i Centrumhuset,    
Kallelse, verksamhetsberättelse och resultat/balansräkning kommer att finnas tillgängligt vid 
städdagen 24 april. Motioner skall finnas styrelsen tillhanda senast 31 mars. Motioner ska 
sändas som e-post till ordf. Per-Arne Hansson pa@konster.se  
 
Vill du engagera dig och vara i styrelsen för Fjällboholmars Samfällighetsförening? Eller vill 
tipsa om någon som skulle passa? Kontakta då valberedningen som består av Birgitta Rosin 
(birgitta.rosin@gmail.com), Ingela Ehrnberg(ingela.ehrnberg@hotmail.com) och Elisabeth 
Hägglund ( ehaggnord@hotmail.com) med Birgitta som sammankallande (hemtelefon: 018-
509325).   
 
 
Nytt läckage och nu byter vi resten av huvudvattenledningen mellan Södra och Norra  
Våren 2009 bytte vi 350 meter av huvudvattenledningen från vintertappstället vid väg 2 och 
söderut. På årsmötet 2009 togs beslut om 1000 kr i extra debitering till vattenreparations- 
fonden för kommande reparationer.  
Tyvärr fick vi redan i oktober nästa läckage. Styrelsen har därför beslutat att byta hela 
resterande del ca 700 meter av huvudvattenledningen fram till pumphuset vid infarten till 
Södra. Detta kommer att kosta ca 250 000 kr och reparationsfonden räcker knappt till. Men 
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om vi skjuter upp några andra planerade underhållsarbeten kan vi troligen klara oss utan 
ytterligare extradebitering.  
Eftersom vi måste gräva inom naturreservatets mark så har vi sökt och fått tillstånd av 
Länsstyrelsen I Stockholms län. Arbetet planeras klart till påsk. Tills dess kan vatten hämtas 
vid vintertappställena på Södra eller vid vattenpumpen på Norra. 
 
 
Hushålla med vattnet 
Vi måste hushålla med vattnet oavsett om vi använder föreningens vattenförsörjning eller har 
egen brunn. Vårt senaste vattenprov visade finfina värden sånär som på salthalten som 
visade något förhöjt värde.  
Varför och vad kan vi göra åt detta frågade vi kommunen som svarade. Var rädd om det fina 
vatten som ni har och ”slösa inte”.   
Fylla pooler, fylla badtunnor, vattna gräsmattan och tvätta bilen är strängeligen förbjudet 
även om man har egen brunn för det är samma stora vattentäkt som vi förbrukar ifrån.   
Samla gärna regnvatten i en tunna som ni sedan vattnar med vid behov. 
Hur fyller man då poolen eller badtunnan? Brandkåren kan komma med sin tankbil eller så 
köper man vatten via annan vattenleverantör med tank, eventuellt fyller man på från havet. 
Om vi hjälps åt att spara på vattnet så kommer det (nog) att gå bra i sommar igen. 
Exempel: 5 minuters dusch ger en förbrukning på cirka 100 liter vatten om man har 
”standard” duschmunstycke och en handdisk förbrukar ca 40 liter vatten.  
Byt till snålspolande munstycken och ni sparar både vatten och el. Om ni har frågor 
angående vattenförsörjning och vatteninkoppling till föreningens system kontakta gärna 
vattengruppen. Ni som har eller skall borra egen brunn och funderar hur vattensystemen 
skall kopplas ihop se vår hemsida under Dokument för information angående detta. Felaktig 
inkoppling kan leda till vattenavstängning.  
 
   
Hundar igen… 
Vi får irriterande telefonsamtal p.g.a. hundägare som ej plockar upp efter sina hundar eller 
låter hunden bada vid badplatsen. I samråd med övriga markägare till badplatsen så införs 
nu därför badförbud för hundar på badplatsen under sommaren. 
 
 
Max 30 km/tim…. 
Styrelsen vill påminna om att inom vårt område gäller en rekommenderad maxhastighet av 
30 km/tim. Tänk på barnen och att du själv är ute och går i området ibland. Be dina besökare 
att respektera vår maxhastighet när du bjuder dem till Fjällboholmar. 
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