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När detta skrivs i början av april ligger ännu snö och is på våra vägar. Vi får 
trösta oss med att vi verkar ha varit förskonade från skadegörelse och inbrott 
under höst och vinter. 

Våren är så försenad att det i dagsläget inte går att bedöma när det 
gemensamma vattnet kan sättas på. 

Vårstädning den 20 april kl 10 

Om vi blickar framåt så är vårstäddagen lördag den 20 april. Då hoppas vi på 
god uppslutning. Bland annat ska vi lägga ut grus på vägen från vägbommen 
ner till badstranden. Egna skottkärror, spadar och krattor behövs. 

Sedan blir det mycket lättare att cykla eller dra barnvagn. Fjälls byamän som 
deläger den samfällda marken(vägen) har inte haft någon invändning mot vår 
idé. 

Föreningsstämma lördagen den 25 maj kl 12  

Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgiften för 2014 (som ska betalas 
senast i februari 2014) med 150 kr till 1850 kr. 

Den förhöjda medlemsavgiften 2012 och 2013 har nu skapat upp en sådan 
buffert att vi skulle kunna följa den upprättade långsiktiga underhålls- och  
förnyelseplan. Styrelsens förslag till renovering och underhåll presenteras 
skriftligt vid föreningsstämman. 

Kallelse med dagordning kommer att anslås under valborgshelgen.  

Nytt trädäck och renoverad herrbastu 

Under tidig höst byttes trädäcket ut. Herrbastun renoverades under vintern. 
Arbetena har förtjänstfullt utförts av delar av husgruppen.  

Städdagarna förlängs och "ersättningen" höjs  

Arbetstiden under städdagarna utökas till tre timmar från och med den 20 juli 
samtidigt som ”ersättningen” för deltagande vid städdagarna höjs till 200 kr per 
gång från och med städdagen den 20 juli.  



Arbetstiden blir 09.30-12.30. Styrelsen hoppas på deltagande från så många 
som möjligt.  

Den som deltar vid alla tre tillfällena – april, juli och september – får på egen 
hand reducera medlemsavgiften med med 500 kronor i år (= vid inbetalningen 
av avgiften i feb 2014) och med 600 kr för 2015. 

Den som är förhindrad att närvara vid någon av städdagarna kan,  efter 
överenskommelse med styrelsen, göra enskild insats. 

Midsommarfesten sammanfaller i år med sommarsolståndet  

Midsommarfesten arrangeras i år gemensamt av vägarna 14 och 16. 

Högsommarfesten sammanfaller med föreningens 30-årsjubileum 

Det är i år 30 år sedan Fjällboholmars samfällighetsförening bildades. Styrelsen 
vill låta arrangera en extra festlig högsommarfest lördagen den 20 juli och har 
därför bildat stommen till en liten festkommitté bestående av Lena Kalldin och 
Ellinor Linde. Anmäl Dig till lenak@cityrevisorerna.nu  eller 
ellinorlinde@hotmail.com om Du vill hjälpa till med förberedelserna och 
samtidigt påverka innehållet. 

Någon anmälan för deltagande i festligheterna behövs inte. Alla familjer får ta 
med sig en "gäst".  

Styrelsen 

 


