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Aktuell medlemsinformation till Fjällboholmars samfällighetsförening, se även 
föreningens hemsida www.fjallboholmar.se 
 
Nu är sommaren i antågande och vi ser fram mot ännu en härlig säsong på 
Fjällboholmar. Årets stora satsning från samfällighetsföreningens sida blir att 
åtgärda avvattningsproblemen vid väg 2. Vi som rör oss i området kan också glädja 
oss åt att följa den spännande planteringen vid Centrumhuset som designats av 
Christer Elfving. 
 

Midsommarfest 

Midsommarfirandet fredag 19 juni arrangeras i år under ledning av goda 
krafter på väg 2. Program har anslagits på föreningens tavlor. 

 
Brännboll mm 
Brännboll med dricka och godis startar onsdag 24 juni kl 19.00 och pågår 

därefter varje söndag och onsdag fram till söndag 9 augusti. 
 
Städdag och högsommarfest 18 juli 

Sommarens städdag följd av föreningens högsommarfest kommer att äga 
rum lördag 18 juli. Program och närmare information kommer att anslås på 

föreningens anslagstavlor.  
 
Sommaraktiviteter i övrigt 

Vi ser fram mot fler sedvanliga sommaraktiviteter såsom golf och 
boulemästerskap; se anslagstavlan vid Centrumhuset! 

 
Centrumhuset 
I linje med synpunkter på årsmötet har styrelsen beslutat om viss utvidgning 

av bastutiderna; så fort tiduret hunnit justeras kommer det att vara möjligt 
att basta 14.30 – 21.30 alla veckans dagar. 
 

Fr o m midsommar kommer det också att vara möjligt att dagtid kl 10.00 – 
19.00 komma in i storstugan med nyckeln till dusch- och basturum. 

Kvällstid bokar Du som tidigare! 
 
Nycklar till tvättstugan 

Nyckel till tvättstugan kan erhållas från Lena Kalldin 070 5427216. 
Deposition för dessa säkerhetsnycklar är 200 kr. Styrelsen har beslutat att 
kontrollera och vid behov uppdatera förteckningen över nyckelinnehavare 

och vi ber därför alla som kvitterat ut tvättstugunyckel bekräfta innehav per 
e-post till olle@otrevision.se (ange namn + väg:tomt). Har Du inte e-mail går 

det bra att ringa Lena enligt ovan. 
 
OBS! Gäller endast tvättstugunycklar! 

mailto:olle@otrevision.se


 

Översyn och underhåll av diken och vägkanter 
Framöver kommer föreningen att inspektera dikesfunktion och vägkanter i 

området för prioritering av gemensamma åtgärder. Avsikten är att komma 
igång med dikesskötseln redan vid årets städdagar. 
 

När Du sköter dikeskanten intill Din tomt ser vi gärna att Du tar bort träd 
och buskar som står nära vägen, inklusive potentiellt överhängande grenar. 
Självfallet måste försiktighet iakttas vid ledningar. 

 
 

Vårt risupplag 
Upplaget för ris, grenar mm är i skrivande stund överfullt men vi har blivit 
lovade att det skall tömmas inom kort. Det ligger rätt mycket potentiell 

brännved i anslutning till risupplaget; självfallet är Du välkommen att 
hämta. 

Det kan vara så att flistuggen ogärna tar korta vedstycken, undvik att 
deponera  
sådana tills vi undersökt närmare! 

 
 
Nedskräpning 

Styrelsen har noterat att båtar, bilar mm i några fall ’permanentparkerats’ 
på mötesplatser mm. Det förekommer också att olika föremål deponerats 

utanför tomtgräns. Denna nedskräpning kan vara farlig, skapar otrivsel och 
är absolut inte tillåten. I förekommande fall måste uppstädning och 
bortforsling omedelbart äga rum! 

 
 

Väl mött på Fjällboholmar! 
 
Styrelsen 

 
 
 

 
 

 

 


