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Välkommen till Fjällboholmar 
och en ny härlig säsong efter en 
lång snörik och kall vinter. 
Påsken kommer ovanligt sent och 
när detta skrivs i vecka 15 har 
sommarvattnet ännu inte satts 
på. Sannolikt kan vattnet sättas 
på under påsken som ju infaller 
sent i år. Vattengruppen startar 
upp systemet men när 
ispluggarna i ledningarna släpper 
återstår att se. Det ligger 
fortfarande snö i vissa diken och 
det är kallt i marken. 
 
Vårstormen under vecka 14 har 
förorsakat att en del träd blåst 
omkull men som tur är verkar 
igen egendom ha blivit skadad. 
 

Vi på Fjällboholmar är namnet på 
den reviderade tredje upplaga av 
Fjällboholmarhandboken,  
benämnd kommer att delas ut i alla 
brevlådor i början av maj. Syftet är 
främst att informera nya 
medlemmar om historiken, 
naturen, reservatet och vårt fina 
område. Några enkla regler för oss 
medlemmar beskrivs också i denna 
skrift. 

 
 

Årsstämman äger rum i 
centrumhuset lördag 21 maj  
kl 10.00.  
Kallelse till stämman kommer att 
sändas med e-post och anslås omkring 
den 1 maj. På dagordningen står förslag 
om höjning av medlemsavgiften till 
1 900 kr och förslag om två 
stadgeändringar. 
 
Valberedningen söker en suppleant 
till styrelsen. Om Du är intresserad av 
att göra en insats, hör av Dig till 
valberedningen eller gå in på hemsidan 

 
 
Den nya rutinen (inget utskick av 
faktura) för betalning av 
medlemsavgiften för 2011 som vi 
införde i år har fungerat bra men 
tyvärr har 19 medlemmar ännu inte 
betalat sin avgift. Efter ytterligare en 
påminnelse med d:o avgift är styrelsen  
nödsakad att överlämna dessa 
fordringar till inkasso. 
 



 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vi vill påminna om att 
den högsta 
rekommenderade 
hastigheten inom 
området är 30 km/tim. 
Respektera detta så vi 
slipper olyckor och tala 
gärna om detta för de 
som kommer och 
besöker er. 
 
 
 

Fjallboholmar.se 
Under vintern har föreningen fått en 
ny hemsida men med oförändrad 
adress, www.fjallboholmar.se . Där 
hittar Du bl.a. information från 
styrelsen samt kontaktlistor till de 
olika arbetsgrupperna. Ni kan även 
enkelt lämna meddelande till 
föreningen och om ni saknar något så 
”skrik” till. 
 

En golfturnering kommer att arrangeras 
under sommaren. Ni som vill vara med och 
arrangera och spela, hör av er till Tomas 
Holmqvist kijt@bredband.net  
 
 
 
Till sist vill vi påminna om det vi skrev i förra 
Horisonten. Kommunen kräver att 
fastighetsägare ska ha ett godkänt BDT-
avloppssystem om vatten är indraget i huset. 
Om ni inte har detta under kontroll så finns det 
mer att läsa på www.norrtalje.se  
 

Midsommarfirandet 
kommer i år att skötas 
av väg 11.  
Det känns som det är 
långt kvar men tiden går 
fort, snart dansar vi små 
grodorna vid 
centrumhuset. 


