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En härlig sommar är över. 
 Många besökare hittar till vår fina 
strand. Traditionell midsommarfest, 
tennis- och bouleturnering har 
genomförts även i år. Barnpoolen har 
varit flitigt besökt. På sommarens 
regnigaste dag och kväll den 24 juli 
genomfördes högsommarfesten under tält 
och paraplyer men med glada miner och 
sinnen. 
Den nya styrelsen har lagt fast en 
handlingsplan med prioriteringar inför 
2010 och 2011. En ny tvättmaskin 
installerades under försommaren. Viss 
uppfräschning och förnyelse av 
Centrumanläggningen kommer att ske 
under nästa år. Mer information kommer 
angående detta kommer senare. 
Styrelsen kommer att presentera en 
aktuell Fjällboholmarhandbok till 
stämman i maj 2011. Avsikten är att den 
även ska distribueras i samtliga 
brevlådor. 

Välkomna till nästa städdag som 
är lördagen den 25 september med 
start kl 10.00.  
Förutom sedvanliga höstsysslor så behöver vi 
lägga lite extra krut på vårt vattensystem och 
byta ut diverse markeringspinnar, lock och 
handtag på vägarna.  Ta med er lämpliga verktyg 
för detta typ spett, yxa, kratta, spade och gärna 
skottkärror så vi slipper bära materialet. 
Den obligatoriska korv, bröd och 
kaffeavslutningen börjar kl 13,00.  

Avstängning av vatten. 
Avstängning av vattnet kommer att ske senast vid 
Allhelgonahelgen den 3-7 november. Beroende 
på temperaturen kan det ske tidigare.  
Vattnet ska stängas av vägvis under veckorna 
redan under oktober om vädret så kräver. 
Ansvarig för detta är den som lämnar vägen sist 
på söndagen. På det sättet undviker vi frostskador 
på vårt vattensystem. Är ni osäkra på hur man 
gör så kontakta vattengruppen för information. 
Fyll gärna upp några dunkar med vatten så ni har 
för vattenavstängningen sker när tid finns hos 
vattengruppen. Vintervatten finns efter 
avstängningen att hämta vid centrumhuset, 
pumphuset, väg 1 (vid väg 2) samt i handpumpen 
(mitt på väg 1). 

Välkommen till alla nya grannar /  
medlemmar! 
För att kunna hålla aktuellt medlemsregister, 
sända Fjällboholmarhandboken, skicka ut 
Horisonten och kallelse till föreningens 
stämma är det viktigt att alla nyinflyttade 
anmäler adressuppgifter till 
fredrik.axegard@coop.se 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
   
 
 
 
 
 

Säkerhetsfrågor. 
Vi har dessbättre varit 
tämligen förskonade från 
inbrott inom vårt område. 
Naturligtvis försöker vi hålla 
ögonen öppna och rapportera 
iakttagelser till närmaste 
grannar och till styrelsen. Byt 
telefonnummer med era 
grannar så ni kan hjälpa 
varandra att hålla koll och 
hjälpa varandra om olyckan 
skulle vara framme. 

Nästa Horisonten kommer med e-post i 
december. 
För att spara tid, pengar och porto mm så kommer vi 
att mejla ut kommande nummer till er som lämnat e-
postadress till Fredrik. fredrik.axegard@coop.se. 
På sikt kanske vi inte behöver ge ut Horisonten då all 
information finns på vår föreningswebbsida där du 
givetvis hittar detta exemplar samt arkiverade äldre 
utgåvor. 
                      www.fjallboholmar.se 

Passa på att besöka vår 
föreningswebbsida 
regelbundet för information. 
Kom gärna med synpunkter på 
denna. Synpunkter och inlägg 
kan ni mejla via webbsidan 
eller till bigge@hotmail.se 
 

STYRELSEN 2010-2011 
 
Ordförande 
Ola Leife                                Väg  8:1 070-663 00 35              
olaleife@hotmail.com Bäckavägen 1 
 
Ledamot Kassör    
Agneta Elfving  Väg 6:7 0176-591 03  
agneta.elfving@stalbyggen.se Rudavägen 7 070-693 76 19 
    
Ledamot Säkerhetsfrågor, Sekreterare 
Ann-Catrin Kjerr  Väg 7:1 0176-590 06  
ac_kjerr@hotmail.com Örnviksvägen 1 0709 38 22 26 
 
Ledamot  Utskick Horisonten, Medlemsregister 
Fredrik Axegård  Väg 16:26   
fredrik.axegard@coop.se Södersvedsväg 26 0703 29 86 61 
    
Ledamot 
Olle Tjärnberg  Väg 16:27 0176-590 75 
info-olle@cityrevisorerna.nu Södersvedsväg 27   070 542 57 10 
     
Suppleant  Underhåll, vatten 
Tomas Holmquist  Väg 7:13  0706 35 62 29  
kijt@bredband.net  Örnviksvägen 13 08-754 78 04 
  
Suppleant Underhåll, hus, Horisonten och hemsidan                        
Birger Pettersson  Väg 5:8 070 519 30 51   
bigge@hotmail.se   Öringsvägen 8         
     
Suppleant  
Tor-Björn Larsson  Väg 7:6 070 614 43 00 
tblarsson@gmail.com  Örnviksvägen 6   


