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 Horisonten dec 2016 
 

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.  

Nya medlemmar 

Välkomna till en förening där vi har kul 

och umgås, njuter av Roslagsnaturen med 

bad i Ålands hav och vandring i 

naturreservat eller varför inte en pubafton 

eller högsommarfest. 

Undrar du över något, vem har nyckel till 

tennisbanan? Hur kommer jag in till dusch 

och bastun? När sätts sommarvattnet på? 

Fråga grannen fråga någon i styrelsen. 

Vilka som sitter i styrelsen finns anslaget 

vid Centrumanläggningen. Där finns även 

info om de olika arbetsgrupperna samt 

föreningens hemsida och webredaktör. 

Våra arbetsgrupper… 

Ett stort tack till våra arbetsgrupper och 

deras tappra medarbetare. Utan era bidrag 

skulle vi inte kunna ha vår lyxiga 

Centrumanläggning i så fint skick som vi 

nu har. Tennisbana, fotbollsplan, 

wolleyboll, gungor, lekutrustning, 

barnpool, centrumhuset med möjlighet att 

låna lokalen till fest och bastuanläggning. 

Och vattengruppen som kämpar på året 

runt med underhåll och tillsyn av vårt 

vattenledningsnät. Vad vore livet utan er?  

Tack vare ert samlade arbete kan vi hålla 

en rimlig nivå på vår årsavgift. 

Både hus- och vattengruppen är värda en 

stor varm tomtekram. 

Föreningens hemsida har föredömligt – och 

med en personlig touch - uppdaterats med 

aktuell information av allas vår 

webredaktör Birger Pettersson. 

 

Medlemsavgiften 2017  

Avgiften för 2017 ska betalas till 

samfällighetens bankgiro 5435-9658 

senast den 28 februari 2017 med 

angivande av väg- och husnummer. 

Något inbetalningskort sänds inte ut.  

Avgiften är 2100 kr. 

Avgiften skall betalas fullt ut av den som 

är lagfaren ägare till fastigheten den 1 

januari 2017. 

Vid ägarskifte kan, om så överenskommits, 

en fördelning av årsavgiften göras mellan 

säljare/köpare. 

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 

2017 kan därför maximalt reducera 

årsavgiften för 2017 med 600 kr. 

Systemet att inbetalningskort inte skickas 

ut fungerar bra. Kassörens arbete 
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underlättas om du anger vägnummer och 

husnummer på inbetalningen. Påminnelse 

debiteras 50 kr extra. Efter 2:a påminnelse 

går fakturan till inkasso. 

Mycket har hänt under årets som 

snart är till ända…  

Dikesrensning… 

En översyn av våra vägar har påbörjats. 

Trasiga vägtrummor kommer att 

renoveras, diken kommer att rensas där 

det finns ett behov.  

Det här är ett eftersatt arbete som nu 

måste påbörjas. Föreningens ekonomi 

tillåter dock inte att all dikning och 

trumrenovering utförs under ett och 

samma år, utan vi kommer att dela upp 

arbetet över ett antal år. Arbetet kommer 

att utföras under vinterhalvåret för att 

störa så lite som möjligt. 

Vattenfall… 

Vattenfall har under hösten röjt i 

ledningsgator samt längs våra vägar. En 

hel del ris ligger kvar men större fällda träd 

längs våra vägar ska vara undanröjda.  

Att röja åligger markägaren som i detta fall 

kan vara enskild fastighetsägare eller 

föreningen gemensamt beroende på var det 

fällda trädet stod. 

 

Risupplaget vid Centrumhuset… 

Här måste jag dela ut både ris och ros. 

Många av er är läskunniga och förstår en 

text, men ett fåtal har inte förstått att 

stubbar och rotsystem inte får läggas i 

risupplaget.  

Detta har inneburit att knivbladen i 

flistuggen havererat och måste slipas om 

då de inte avsedda att klara av att flisa ett 

rotsystem med jord och stenar. 

Extrakostnad för föreningen på ett antal 

tusenlappar. 

Styrelsen har därför beslutat att vi kommer 

att avsluta möjligheten att lägga vårt ris på 

gemensamt upplag. Anslag om detta 

kommer att sättas upp. 

 

Vattenfall har under hösten röjt i 

ledningsgator samt längs våra vägar. En 

hel del ris ligger kvar men större fällda träd 

längs våra vägar ska vara undanröjda.  

 

Skogsvården… 

Arbetet med föreningens skogsvård rullar 

på. Risupplaget vid Tullviksvägen håller på 

att flisas upp och försvinna. Dock i en takt 

som speglar tillgång och efterfrågan på flis. 

Vid kallare väderlek ökar efterfrågan på flis 

hos värmeverken och då försvinner 

förhoppningsvis även det sista riset. 

 

Styrelsen blev ombedd av kommunen att 

inkomma med en kompletterande 

marklovsansökan för vårt utökade behov 

av att fälla träd. Ansökan behandlas nu 

och kommer troligen att innebära att 

avverkning kan utföras under våren 2017. 

 

Viktigt med rätt adress… 

Glöm inte att meddela styrelsen om du 

flyttar, byter mailadress eller 

mobilnummer. Vi kommer under våren och 

sommaren att gå runt i stugorna och 

uppdatera vårt adressregister.  

 

Ändringsanmälan kan göras till Olle 

Tjärnberg ansvarig för medlemsregistret:  

olle@otrevision.se .  

mailto:olle@otrevision.se
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Tider för 2017 att skriva in i Din 

almanacka: 

 Vårstädning lördag 29 april kl 09.00-

11.30 

 Föreningsstämma lördag 27 maj kl 

10.00 i Centrumhuset 

 Midsommarfest fredag den 23 juni. 

Arrangör väg 7 

 

 

 

 Städdag och högsommarfest  

lördag 22 juli (städdagen start 09.00) 

 Bouleturnering lördag 29 juli 

 Höststädning lördag 16 september 

09.00-11.30 

 

 

 

 

Med önskan om God Jul och ett Gott Nytt År 2017! 

Styrelsen  

gm/Tomas Holmquist 

 

 

 


