
 Horisonten dec 2013 
 

Sommaren som gått.. 

Ett år på Fjällboholmar är snart till 
ända! Sommaren har bjudit på  ett 
strålande väder som fortsatt långt in 
på hösten. Vi har firat midsommar 
under trevliga former – tack till 
arrangörerna - och vår traditionella 
högsommarfest i juli förstärktes med 
anledning av 30-årsjubileet av 
föreningens bildande med bl a musik 
av Cantaloope, jubileumstårta mm. I 
övrigt nästan precis som vanligt: 
boule- och golfturneringar, brännboll 
mm.  

Vi har en hög grad av 
¨självförvaltning” - mycket måste 
göras för att hålla allt i ordning och 
gärna införa en och annan förbättring 
inom ramen för samfälligheten.  
Utöver vad som ankommit på 
styrelsen och våra arbetsgrupper 
försöker vi höja ambitionen för våra 
gemensamma städdagar. Möjligheten 
att reducera årsavgiften har därför 
ökats, jfr nedan.  

Vårt gemensamma sommarvatten har 
under säsongen inte haft några 
anmärkningar. Vägarna har också 
fungerat utmärkt, tack till 
vägföreningen!  Naturvårdsinsatser 
har utförts med varsam hand och vår 
gemensamma upplagsplats för grenar 
mm – blir biobränsle! - har nyttjats 
över förväntan. 

Föreningens hemsida har föredömligt 
– och med en personlig touch - 
uppdaterats med aktuell information. 

Styrelsen har – i linje med uppdraget 
från föreningsstämman – engagerat 
sig i översvämningsproblemen vid väg 
2. En grundlig utredning har gjorts 
och förslag kommer att presenteras 
vid kommande föreningsstämma. 

 

Det löpande underhållet av 
Centrumanläggningen 

Vår anläggning är nu 30 år och detta 
avspeglas i behovet av underhåll; 
utöver sådant som direkt märks - och 
mycket uppskattats - av 
medlemmarna som renovering av 
trädäck och bastu har tekniska 
förbättringar utförts som byte av 
pump och hydropress, sanering av 
fukt mm. Inför framtiden gäller bl a 
följande: Vi har nyligen genomfört den 
fristående besiktning av lekområdet 
som lagligen krävts och de påtalade 
punkterna måste åtgärdas. Vidare ser 
vi just nu över möjligheter att minska 
vår rätt höga elnota. Vi kommer t ex 
sannolikt byta ut de gamla elementen, 
sätta in central styrning av el och 
fläktar mm. 

Nya bastutider 15.30 - 20.00 

För att minska elkostnaderna har 
styrelsen i samråd med husgruppen 
begränsat bastutiden något; nu är det 
möjligt att ha aggregaten igång mellan 
15.30 och 20.00. Detta gäller tills 
vidare. Det är vår förhoppning att 
möjligheten till bastubad i vår 
anläggning även fortsatt skall 
upplevas som goda av medlemmarna!  



 

Tider att skriva in i Din 
almanacka: 

Vårstädning lördag 3 maj kl 09.00-
11.30 

Föreningsstämma lördag 31 maj kl 
10.00 

Midsommarfest fredag den 20 juni; 
ansvarig arrangör: väg 18 

Städdag och högsommarfest lördag 21 
juli (städdagen start 09.00) 

Bouleturnering lördag 27 juli 

Höststädning lördag 20 september 

 

Medlemsavgift inför 2014  

Det nya systemet där inbetalningskort 
inte skickas ut har fungerat mycket 
väl. Betalningsmoralen har varit hög 
och kassören har bara behövt 
påminna i några fall.  

Kassörens arbete underlättas – och 
Du slipper påminnelse - om Du anger 
vägnummer och husnummer på 
inbetalningen. Den som får 
påminnelse debiteras 50 kr extra. 

Kom också ihåg att anmäla ändringar 
i hemmaadress, e-post och telefon till 
ansvarige för medlemsregistret: Olle 
Tjärnberg, olle@otrevision.se  

Vi har en god ekonomi och 
föreningsstämman i maj beslutade 
därför en mindre sänkning av 
medlemsavgiften 2014 till 1850 kr. 
Angående reduktion för städdag se 
nedan! 

Avgiften för 2014 ska betalas till 
samfällighetens bankgiro 5435-
9658 senast den 28 februari 2014 
med angivande av väg- och 
husnummer. Något 
inbetalningskort sänds inte ut.  

 

Reducerad avgift för deltagare 
vid städdagarna 

Den som deltar vid någon av de årliga 
3 städdagarna får själv markera detta 
genom egen reduktion när 
medlemsavgiften betalas. 

Den som deltagit i vårstädningen 2013 
kan dra av 100 kr från ovanstående 
belopp och styrelsen beslutade - i linje 
med en ökad ambition om 
arbetsinsats under städdagen - att fr o 
m julistädningen öka avdraget till 200 
kr. Den som deltagit i samtliga tre 
städdagar kan därför 2013 maximalt 
reducera årsavgiften med 500 kr. 

 

Med önskan om God Jul och ett 
Gott Nytt År 2014! 

Styrelsen 
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