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Vintern har i år varit på många sätt 
varit problemfri i vårt område; ingen 
omfattande snöröjning har behövts, 
elräkningen blir förhoppningsvis 
överkomlig, några inbrott eller 
skadegörelse har inte kommit till 
styrelsens kännedom mm. Även 
framtiden i vår samfällighet är ljus - 
allt talar för att vi kan se fram mot 
ännu en fin säsong på 
Fjällboholmar. 
 
 
Vårstädning den lördag 3 maj kl 
09.00-12.00 
 
Årets första städdag blir lördag 3 
maj. Det finns en hel del att göra och 
vi hoppas på god uppslutning. 
Utöver återkommande uppgifter ska 
vi bl a åtgärda en del brister som 
påtalats vid inspektion av vårt 
lekområde. 
Egna skottkärror, spadar och krattor 
behövs. När vi jobbat klart bjuds på 
korv och dryck.  
 
 
Städdagarna har förlängts och 
"ersättningen" höjts  
 
Fr o m sommaren 2013 utökades 
arbetstiden under städdagarna till 
tre timmar samtidigt som 
”ersättningen” för deltagande vid 
städdagarna höjdes till 200 kr per 
gång. Styrelsen upplever att detta 
föll väl ut, arbetsuppgifterna räcker 
mer än väl och vårt område ter sig 
alltmer välskött.  
 
 

 
 
Den som under 2014 deltar i alla tre 
städdagarna – maj, juli och 
september – kan således reducera 
årsavgiften med 600 kronor. 
 
Är Du förhindrad att vara med vid 
någon av städdagarna kan Du, efter 
överenskommelse med styrelsen, 
göra enskild insats. 
 
 
Föreningsstämma lördagen den 31 
maj kl 10 
 
Årets föreningsstämma hålls lördag 
31 maj med start 10.00 i 
Centrumhuset. Kallelse, förslag till 
föredragningslista inkl förslag från 
styrelsen mm. kommer - som 
stadgarna kräver - att anslås på 
föreningens anslagstavlor och 
publiceras på hemsidan minst 3 
veckor före årsmötet.  
 
Vi kan redan nu informera att 
ekonomin är god och att styrelsen 
kommer att föreslå oförändrad 
årsavgift 2015. Detta även om 
föreningen ställer sig positiv till 
styrelsens förslag om åtgärder vid 
väg 2 och 14 enligt nedan, 
 
Styrelsen har enligt förra årsmötets 
uppdrag utarbetat ett förslag med 
åtgärder för att komma till rätta med 
översvämningsproblemen vid väg 2. 
Dessutom kommer styrelsen att 
föreslå en förbättring av 
vändmöjligheterna på väg 14 (även 
detta ett mångårigt problem!). 
 
 



Midsommarfest 
 
Midsommarfirandet fredag 20 juni 
arrangeras i år under ledning av 
goda krafter på väg 18. Särskild 
information kommer på föreningens 
anslagstavlor. 
 
 
Storstugan är tillgänglig i juli 
 
En nyhet är att styrelsen beslutat 
utöka tillgängligheten av storstugan 
under juli månad 2013. Under 
denna tid kan Du öppna med 
samma nyckel som till dusch och 
bastu alla kan nyttja storstugan 
under dagtid fram till kl 19. Givetvis 
finns det dock möjlighet att 
reservera storstugan för privata (och 
senare) samkväm även under juli. 
 
 
 

Städdag och högsommarfest 19 
juli 
 
Sommarens städdag följd av 
föreningens högsommarfest kommer 
att äga rum lördag 19 juli. 
 
 
Sommaraktiviteter i övrigt 
 
Vi ser fram mot sedvanliga 
sommaraktiviteter; närmare 
information kommer att anslås på 
Centrumhusets anslagstavlor. 
Initiativ välkomnas! 
 
 
 
Med vårliga hälsningar! 
 
Styrelsen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


