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Hösten är på väg efter en ovanligt 
solig och varm sommar på 
Fjällboholmar. 
Årligt midsommarfirande med väg 10 och 
12 som arrangörer inleddes med sången 
Calle Schewens vals. 
Kanske kan bli en tradition,  som vi  förde 
vidare från förra årets arrangör.  
En ny/gammal tradition togs också upp, dvs 
att flytta midsommarstången till stranden 
efter traditionellt firande vid 
Centrumanläggningen, verkade vara en 
succé. 
Högsommar festen anordnades som 
vanligt av styrelsen. Dagen inleddes med 
städdag i åska och regn men till kvällen 
kom solen åter.  

Den årliga bouletävlingen ordnades av 
Birgitta och Ubbe, mycket uppskattad. 

Fjällboholmar Open i golf ordnades av 
Thomas Holmqvist.  

Vi fick också pröva på yoga med 
Ewa Björk-Larsson som instruktör.  

 Vi tackar också alla som höll i brännbollen 
med efterföljande pub. 
Trevligt att alla dessa aktiviter lever vidare i 
föreningen! 

Också tack till alla som deltagit på våra 
städdagar för att sköta om vårt område och 
och även ett bra tillfälle för att träffa sina 
grannar. 

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. 
Besök gärna föreningens hemsida 
www.fjallboholmar.se med lösenord roslagen 
där får du svar på många frågor och tips. 

Medlemsavgiften 2019 

Avgiften för 2019 ska betalas till 
samfällighetens bankgiro 5435-9658 
senast den 28 februari 2019 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 2019. 
Vid ägarskifte kan, om så 
överenskommits, en fördelning av  
årsavgiften göras mellan säljare/köpare. 
Påminnelseavgift 60 kr. 

För att få göra avdrag med 200k

http://www.fjallboholmar.se
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För att få göra avdrag med 200kr/städdag 
på medlemsavgiften gäller att du/ni ska 
deltaga på städdagen och utföra de 
arbetsuppgifter som styrelsen har delat 
ut. (Detta beslöts av den tidigare 
styrelsen). 
Den som deltagit i samtliga tre städdagar  
under 2018 kan därför maximalt reducera  
årsavgiften för 2019 med 600 kr. 

V Viktigtm deltagit i samtliga tre städdagar 
under 2018 kan därför maximalt reducera 
årsavgiften för 2019 med 600 kr.

Viktigt att du anger vägnummer och 
husnummer på inbetalningen. 

Viktigt att du anger vägnummer och 
husnummer på inbetalningen. 

Viktigt med rätt adress… 

Glöm inte att meddela styrelsen om du 
 flyttar, byter mailadress eller mobilnummer. 
Ändringsanmälan görs via hemsidan eller  
direkt till Bengt Åberg,  som är  ansvarig  
för medlemsregistret braaberg@telia.com 

Ändringsanmälan görs via hemsidan eller direkt till Bengt Åberg,  som är  ansvarig för medlem

En påminnelse risupplaget  
vid Centrumhuset har upphört 

Numera får var och en köra bort ris m m till  
Häverö återvinningsstation.   

mailto:braaberg@telia.com
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Skogsvården 
  
Styrelsen har sedan tidigare 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 kostnad för fällning av 
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 om riset efter fällning. 

Ber även varje fastighetsägare att hålla 
rent utanför egen tomt och ta bort grenar  
som hänger över vägen för att underlätta  
för sopbilen och snöplogen. 

 Brevlådor 

Det är varje fastighetsägare som har 
ansvar att tömma sin brevlåda. Om ni inte 
vill ha reklam och information ber vi er 
plombera den eller tag bort den så att 
brevlådan inte blir överfull. 
För er som bor i Norra Fjällboholmar 
glöm inte att kontrollera om ni har post 
i den gemensamma lådan vid Kustvägen. 

Tvättstugan  

Du har nu även möjlighet att använda torktumlaren 
30 minuter in på nästa bokad tid.  
Glöm inte endast en bokning per medlem och  
vecka.  
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Att tänka på inför att sommarvattnet 
stängs av och inför vintern 

Fastighetsägaren bör klippa och hålla rent från 
vegetation runt vattenkranarna vid sina tappställen 
för att underlätta för Vattengruppen när de ska 
stänga av och sätta på vattnet. 

Soptunnorna töms och ställs undan inför vintern 
så att de inte blåser omkull och riskerar att bli 
påkörda av snöplogen om de blir liggandes i diket 
eller på vägkanten. 

Bilar ska parkeras inne på tomterna för att 
förhindra eventuella skador av snöplog eller 
sopbil. 
Eventuella skador pga felparkeringar ersätts ej, 
det får resp bilägare stå för själv. 


