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Sommaren och hösten som 

gått… 

Ett år på Fjällboholmar är snart till 

ända! Vi har firat midsommar och haft 

högsommarfest i juli. I övrigt nästan 

precis som vanligt: boule- och 

golfturneringar, brännboll mm.  

Tack vare alla goda krafter är vår 

samfällighet i gott skick. De segdragna 

problemen med dikessystemet vid väg 

2 håller på att åtgärdas och 

förbättringarna skall vara klara till 

nästa säsong.  

Vårt sommarvatten har under större 

delen av säsongen inte haft några 

anmärkningar (i slutet av sommaren 

var bakteriehalten förhöjd vid en 

provtagningspunkt vilket krävde en 

extra genomspolning).  

Vid minst ett tillfälle har brandkåren 

fått rycka ut; kedjorna på maskinen 

som utför kantklippningen av vägarna 

lyckades skapa sådana gnistor mot en 

bergsklack att eld uppstod. Några 

boende och även traktorföraren gjorde 

en snabb insats och brandkåren 

kunde mest eftersläcka. 

Naturvårdsslåtter och röjning har 

utförts med varsam hand och vår 

gemensamma upplagsplats för grenar 

mm – blir biobränsle! - har fortsatt 

nyttjats över förväntan. 

Föreningens hemsida har föredömligt 

– och med en personlig touch - 

uppdaterats med aktuell information. 

 

Medlemsavgiften 2016  

Avgiften för 2016 ska betalas 

till samfällighetens bankgiro 

5435-9658 senast den 28 

februari 2016 med angivande av 

väg- och husnummer. Något 

inbetalningskort sänds inte ut.  

Vi har ekonomin under kontroll men 

kommande underhållsåtgärder kräver 

en utökad budget. Fjällboholmars 

samfällighetsförenings stämma i maj 

beslutade därför att medlemsavgiften 

2016 skall uppgå till 2100 kr.  

Den som deltar vid någon av de årliga 

3 städdagarna får själv markera detta 

genom reduktion av 200 kr per 

städdag. Den som deltagit i samtliga 

tre städdagar under 2015 kan därför 

maximalt reducera årsavgiften för 

2015 med 600 kr. 

Systemet att inbetalningskort inte 

skickas ut fungerar väl. Kassörens 

arbete underlättas – och Du slipper 

påminnelse - om Du anger 

vägnummer och husnummer på 

inbetalningen. 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 .  

Den som kvitterat ut nyckel till 

tvättstugan och inte vid årets kontroll 

bekräftat detta ombeds vänligen 

bekräfta innehav till Olle enligt ovan.    

mailto:olle@otrevision.se


Tider för 2016 att skriva in i Din 

almanacka: 

 Vårstädning lördag 7 maj kl 09.00-

11.30 

 Föreningsstämma lördag 28 maj kl 

10.00 i Centrumhuset 

 Midsommarfest fredag den 24 juni;  

arrangör väg 6 & 8 

 Städdag och högsommarfest lördag 

23 juli (städdagen start 09.00) 

 Bouleturnering lördag 30 juli 

 Höststädning lördag 17 september 

09.00-11.30 

 

Med önskan om God Jul och ett 

Gott Nytt År 2016! 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftverk planeras i Tomta! 

Roslagskraft planerar lokalisera ett vindkraftverk till Tomta, i ett skogsparti dryga kilometern från 

vårt område. Lokaliseringen är inte oproblematisk ur miljösynpunkt och kan påverka oss boende.  

Ett samrådsmöte hölls 5 december; direkt inbjudan utgick endast till fastighetsägare inom 1 km 

radie. Efter bl a våra protester har samrådet utsträckts till 18 januari. Styrelsen överväger att 

skicka ett yttrande å samfällighetsföreningens vägnar och Du, som fastighetsägare, kan dessutom 

skicka in ett eget yttrande.  

På Fjällboholmars hemsida informerar vi mer och Du kan även få information från Roslagskrafts 

webbplats. 


