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Sommaren som gått.                    
Under högsäsongen fortsatte vi 
traditionen med brännboll och 
samkväm – överskotten från de 
senaste åren blir grundplåt till det 
nya bollplanket! Utöver våra 
uppskattade tennis- och 
bouleturneringar tillkom i år 
golftävling med bra uppslutning. 
Presentation med bild på 
deltagarna har skett på 
hemsidan. Midsommar- och 
högsommarfest har gått av 
stapeln med deltagande även av 
några nya medlemmar som 
hälsas särskilt välkomna.             

Styrelsen 2011-2012                                 
‐ Ola Leife, ordförande  olaleife@hotmail.com              
Väg 8:1 070‐6630035 

‐ Agneta Elfving Ledamot Kassör                                                 
agneta.elfving@stalbyggen.se                                
Väg 6:7  070‐693 76 19 

‐ Tomas Holmquist Ledamot Sekreterare, 
underhållsgruppen och kontaktperson för vattengruppen 
kijt@bredband.net 
Väg 7:13 070‐491 78 13 
 
‐ Olle Tjärnberg Ledamot, medlemsregistret och utskick 
olle@otrevision.se 
Väg 16:27 070‐542 57 10 
 
‐ Tor‐Björn Larsson Ledamot, skogsvårdsfrågor 
tblarsson@gmail.com 
Väg 7:6 073‐313 10 25 
 
‐ Birger Pettersson Suppleant, underhållsgruppen, 
hemsidan och kontaktperson för husgruppen 
bigge@hotmail.se 
Väg 5:8 070‐519 30 51 
 
‐ Lena Kalldin Suppleant 
Lena.kalldin@gmail.com 
Väg 16:23 070‐542 72 16 
 
‐ Ellinor Linde‐Blidegård Suppleant 
ellinorlinde@hotmail.com 
Väg 5:4 073‐585 82 80 

Vakuumtoaletterna i C-huset 
åter i funktion och en 
nyrenoverad vakuumpump sitter 
på plats, vattentanken är 
nyrenoverad och herrarnas 
toastol har fått nya tätningar och 
damasker.  

- Ett antal hushåll använder 
dagligen C-husets toaletter; 
kanske därför att den egna 
fastigheten saknar toalett? Det är 
inte långsiktigt hållbart, varken 
för den enskilde eller för 
samfälligheten. Risk finns att 
vakuumpumpen går sönder på 
nytt med återkommande 
stängning av en eller flera 
toaletter som följd. 
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Medlemsavgift för 2012                                                                           
Det nya systemet som infördes inför innevarande år där kuvert med 
inbetalningskort inte skickades ut har fungerat mycket väl. Föreningen 
spar porto och kassörens arbete underlättas mycket och i o m detta spar 
föreningen pengar. Vi fortsätter med detta förfarande. Betalningsmoralen 
har till slut blivit hundraprocentig efter kassörens påminnelse. 

När du gör din betalning skall du ange väg- och 
tomtnummer på inbetalningen. 

 

Meddela oss… 

Endast ett fåtal medlemmar saknar 
e-postadress. När ni skaffar e-
postadress eller ändrar adress så 
måste ni anmäla detta till Olle 
Tjärnberg,  registeransvarig 
olle@otrevision.se eller via vår 
hemsida.  

Kom även ihåg att anmäla ändringar 
i hemmaadress och telefonnummer. 

Föreningsstämman i maj beslutade att höja medlemsavgiften till 1900 kr 
för att kunna genomföra nödvändigt underhåll de närmaste åren. Avgiften 
för 2012 ska betalas till Fjällboholmars Samfällighetsförenings bankgiro 
5435-9658 senast den 29 februari 2012. 

Den som deltagit vid någon av de årliga städdagarna får själv markera 
detta genom egen reduktion med 100 kr/gång när medlemsavgiften 
betalas. 

Sommarvattnet stängs av vid 
Allhelgonahelgen om det inte blir 
köldgrader innan dess. Det är 
lämpligt att under höstveckorna 
stänga den egna kranen vid 
tomtgränsen för att förhindra 
sönderfrysning. Vattengruppen 
stänger av och tappar ur det 
gemensamma vattensystemet men 
Du måste själva tappa ur ditt eget 
vattensystem. 
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Möjlighet finns att beställa egen 
snöröjning genom 
Vägföreningens entreprenör 
Stefan Larsson som nås på 070-
8769955. Om Du beställer i 
förväg kan Du, samtidigt som 
vägen plogas, mot egen betalning 
få plogat vid Din egen tomts infart 
och slippa hårda snövallar i 
vinter.  

 

Julgranshuggning och julglögg 
hoppas vi ska bli en ny tradition 
med början i år. Vi samlas vid 
Centrumhuset lördagen den 3 
dec kl.13.00 för att gemensamt 
hugga 1-2 egna granar vid 
Kustvägen och avslutar med 
varm glögg under trivsam 
samvaro. Kostnad 40 kr/person. 
Anmäl deltagande senast 
onsdag 30 november till 
tblarsson@gmail.com för 
planering av glögginköp. 
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Ett dokument om skötseln av vår gemensamma 
skogsmark  har tagits fram av en grupp inom 
samfällighetens styrelse. Det finns åtskilligt vi kan 
genomföra på vår mark - t ex utmärkande av stigar - 
medan till exempel trädfällning kräver särskilt tillstånd 
eftersom det finns ett generellt förbud gällande detta 
utfärdat av Länsstyrelsen. Är Du intresserad av att ingå i 
en 'naturvårdsgrupp', kontakta Tor-Björn Larsson 
tblarsson@gmail.com. Läs detta dokument på vår 
hemsida. 

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun har beviljat  
oss s.k. marklov för fällning av totalt åtta träd i enlighet 
med noggrann dokumentation som tillstyrkts av 
Skogsstyrelsen. Till våren kommer det därför att bli lite 
ljusare och luftigare vid gångstigen väster om 
tennisbanorna. 


