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Vintern har nått oss med stormsteg efter   
ytterligare en sommar på Fjällboholmar. 
Årligt midsommarfirande inleddes med sången i 
Roslagens famn, mycket trevligt, hoppas det blir 
en tradition. Vi tackar väg 7 för ett trevligt 
arrangemang. 
Högsommarfesten anordnades som vanligt av 
styrelsen med hjälp av Alf Wallin så det blev 
både körsång och livemusik. 
Tipsrundan knåpades ihop av Sussi Tjärnberg. 
Den årliga bouletävlingen ordnades av Birgitta 
och Ubbe, mycket uppskattad. 
Fjällboholmar Open i golf ordnades av Thomas 
Holmqvist. 

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 eller 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. 
Besök gärna, fjallboholmar.se 
Lösenordet är roslagen 

Medlemsavgiften 2018 
Nyhet inför 2018 

Vid påminnelse om utebliven betalning 
debiteras en avgift med 250 kr. 
Efter 2:a påminnelse går fakturan direkt till 
inkasso. 

Avgiften för 2018 ska betalas till 
samfällighetens bankgiro 5435-9658 
senast den 28 februari 2018 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 
2018. 
Vid ägarskifte kan, om så överenskommits, en 
fördelning av årsavgiften göras mellan 
säljare/köpare. 

För att få göra avdrag på medlemsavgiften för 
deltagande på städdag gäller fr o m 2018 att 
du/ni ska deltaga på städdagen och utföra de 
arbetsuppgifter som styrelsen har delat ut.

Den som deltagit i samtliga tre städdagar 
under 2017 kan därför maximalt reducera 
årsavgiften för 2018 med 600 kr. 

Viktigt att du anger vägnummer och 
husnummer på inbetalningen 



Skogsvården… 

Styrelsen har tagit ett principbeslut angående 
trädfällningar. 

Om enskild fastighetsägare önskar få träd fällda 
på föreningens mark, och styrelsen ger sitt  

godkännande till detta, bekostas fällningen av 
den enskilde fastighetsägaren. 
Föreningen står för fällningskostnad för träd på 
föreningens mark, som lutar kraftigt och som 
skulle kunna skada enskild egendom om de 
faller. 

Det är även viktigt att var och en själv tar hand 
riset efter fällning. 

Bastutider för hela familjen 

Många medlemmar har framfört önskemål 
om gemensam bastu för hela familjen. 
Därför har styrelsen beslutat att reservera 
lördagar mellan 15-19. Lista att anteckna 
sig på ska finnas uppsatt. 

Tider för 2018 att föra in Din 
Almanacka. 

Midsommarfest 
Fredag den 22 juni. Arrangör väg 10 och 12. 

Högsommarfest och städdag  
Lördag den 21 juli (städdagen börjar 9.00) 

Viktigt med rätt adress… 

Glöm inte att meddela styrelsen om du flyttar, 
byter mailadress eller mobilnummer. Vi har 
under sommaren gått runt i stugorna för att 
uppdatera vårt adressregister. Vi fortsätter under 
våren och sommaren med de som inte hanns 
med. 

Glöm inte bort att tömma era brevlådor, framför 
allt den gemensamma lådan på Norra, vid 
kustvägen. 

Ändringsanmälan kan tills vidare göras till Bengt 
Åberg, ansvarig för medlems-registret 
braaberg@telia.com 

Naturreservatet har utökats 
Länsstyrelsen har utökat naturreservatet, 
området mellan södra fjällboholmar och 
Havsskogen. Det finns detaljerad info 
påhemsidan. (hela beslutet). 

Risupplaget vid Centrumhuset 
upphör…  

Inget nytt ris får tillföras. Risupplaget ska 
tömmas successivt ,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.  




