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Aktuell medlemsinformation till Fjällboholmars samfällighetsförening, se även 
föreningens hemsida www.fjallboholmar.se 
 
 
Våren är i antågande och vi ser fram mot ännu en fin säsong på Fjällboholmar! 
 
 
 
Vårstädning lördag den 2 maj kl 09.00-11.30 ca 
 
Årets första städdag blir lördag 2 maj. Det finns en hel del att göra och vi 
hoppas på god uppslutning. Egna skottkärror, spadar, sågar och krattor 
behövs. När vi jobbat klart bjuds korv och dryck.  
 
Du får 200 kr i rabatt på årsavgiften per städdag; är Du förhindrad att vara med 
vid någon av årets tre städdagar kan Du, efter överenskommelse med styrelsen, 
göra enskild insats. 
 
 
Föreningsstämma lördagen den 30 maj kl 10.00 
 
Årets föreningsstämma hålls lördag 30 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 en viss höjning av årsavgiften 2016 föreslås för 
att klara kommande underhållsbehov. Bland särskilda ärenden att behandla 
finns en förfrågan att uppföra en mobilmast inom området liksom planerade 
skogsvårdsinsatser. Ett antal motioner har också inkommit.  
 
Bl a de nya möjligheterna att bygga till eller uppföra s k Attefallshus har 
inneburit att fastighetsägare önskar bygga närmare tomtgränserna mm än vad 
som tillåts i vår detaljplan. Bygglov kan dock beviljas och styrelsen önskar 
årsmötets direktiv för föreningens yttrande över avvikelser. 
 
 
Midsommarfest 
 
Midsommarfirandet fredag 19 juni arrangeras i år under ledning av goda krafter 
på väg 2. Särskild information kommer på föreningens anslagstavlor. 
 
 
Städdag och högsommarfest 18 juli 
 
Sommarens städdag följd av föreningens högsommarfest kommer att äga rum 
lördag 18 juli. 



 
 
Dikeskanter och träd/buskvegetation 
 
Under en snörik period i vintras visade det sig att vi har en hel del träd- och 
buskvegetation som genom snötrycket hängde ut över vägbanan. Detta 
försvårade avsevärt arbetet med snöröjning och plogning (vår entreprenör har 
en stor maskin och sitter högt upp!). 
 
Vi ser gärna att Du som fastighetsägare vid skötseln av dikeskanten intill Din 
tomt ta bort träd och buskar som står nära vägen, inklusive potentiellt 
överhängande grenar. Självfallet måste försiktighet iakttas vid ledningar. 
 
Framöver kommer föreningen att inspektera dikesfunktion och vägkanter i 
området för gemensamma åtgärder. 
 
 
Sommaraktiviteter i övrigt 
 
Vi ser fram mot sedvanliga sommaraktiviteter; närmare information kommer att 
anslås på Centrumhusets anslagstavlor.  
 
 
Med vårliga hälsningar! 
 
Styrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


