
Horisonten april 2019

Våren är i antågande, första tussilagon och blåsippan finns redan i våra dikeskanter i 
Fjällboholmar. Vi ser fram emot ytterligare en säsong i vårt trivsamma Fjällboholmar! 

Efterlyser "hustomte"
Efter många år har Alf Wallin beslutat sig för att sluta som "hustomte" i Husgruppen och vi 
söker nu hans efterträdare. Kontakta Stefan Hjälte för information ang detta samt 
intresseanmälan.
hjaltestefan@gmail.com  alt 070-317 90 79

Städdagar
Viktigt att ni prickar av er på listan som finns på städdagarna där ni deltagit, för det är 
underlagetet för hur mycket du ska betala på reducerad medlemsavgift och det underlättar 
också för samfällighetens kassör.

Postutdelning Norra Fjällboholmar
Styrelsen har beslutat att den gemensamma samlings brevlådan vid infarten till Norra 
Fjällboholmar (efter ändrade rutiner hos PostNord förra sommaren) behålls.
Anledningen är att det är väldigt få som har sin post till sommarbostaden med ett ökat 
användande av digitala brevlådor (tex Kivra). (På Norra Fjällboholmar delas inte posten ut 
till de enskilda brevlådorna).

Glöm inte att tömma era personliga brevlådor som finns inom området!

Båtplatser
Ni som har era båtar på samfällighetens båtuppläggnings platser och inte använder dem, låt 
de inte bara ligga utan sälj dem eller skänk bort dem så att de kommer till användning.
Det material som tagits till båtuppläggnings platserna och inte användas tas bort av resp 
båtägare. Tänk på miljön och trivseln i vårt område!

Uppdrag till båtägare vid norra uppläggnings platsen
Ni får i uppdrag att forsla bort plast och plåt m m som ligger i en hög som samlades ihop vid
tidigare städdag.
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Bänk vid båtuppläggnings plats 
Nyinköpt bänk kommer att finnas vid båtuppläggnings platsen som nås via P-platserna vid 
Centrumanläggningen. Styrelsen 2018-2019 har skänkt den via överskott från tidigare 
högsommar fester som arrangerats av styrelsen. Bänken ska ej flyttas utan stå kvar vid 
båtuppläggnings platsen.

 Hoppas att den kommer att vara till stor glädje!

/Styrelsen


