
 Horisonten 

Vi närmar oss hösten och i slutet av säsongen 2020 och här kommer lite information från 

styrelsen.  

 Årets sista städdag sker Lördagen den 3 oktober med samling vid centrumhuset 
kl 10:00. Den avses hållas på vanligt sätt med arbets aktiviteter för hösten.  
Aktiviteterna består av vanliga höstförberedelser för centrumhuset och 
omgivningarna.  Vissa regler om avstånd mm skall hållas för att följa giltiga 
Covid-19 restriktioner. 

Sommaren 2020 blev ju lite speciell med corona pandemin som en 

begränsande komponent för många aktiviteter, inklusive alla sociala aktiviteter inom 

samfälligheten.  Styrelsen summerar ett antal informations punkter under året. 

 Vi hade ett långvarigt el-problem i juli som fick stora konsekvenser för 
samfälligheten. P g a en felkoppling av Vattenfall vid reparationsarbetet 
förstördes våra vattenpumpar för förenings vattnet och under nästan två 
veckor fick vi problem med vattendistributionen inom samfälligheten. Våra 
vakuumpumpar i avloppssystemet i centrumhuset blev också skadade och dessa 
fick bytas ut. Vattenfall har åtagit sig att ersätta för de skador som uppstod och 
styrelsen arbetar f n med detta. 

 Barnpoolen har ej fyllts med vatten under sommaren. Den främsta orsaken till 
detta är att styrelsen måste följa myndigheters regelverk för skötsel av 
gemensam pool, innefattande bla daglig provtagning, 
återkommande vattenpåfyllning mm.  Inför säsongen behövde också poolen 
målas. Det har under säsongen 2020 inte funnits någon arbetsgrupp som åtagit 
sig denna dagliga poolskötsel.  Inför nästa säsong kommer styrelsen att 
försöka hitta en lösning på provtagning och underhållet av barnpoolen, som till 
stora delar måste vila på frivilliga åtaganden inom samfälligheten. 
Styrelsen ber intressenter höra av sig. 

 Vi hade ett mycket välbesökt och bra årsmöte i samfälligheten den 25 juli.  
Protokoll från mötet finns på vår web ( www.fjallboholmar.se )  och uppsatt på 
våra anslagstavlor 

 Styrelsen kommer fortsättningsvis under 2020/2021 att fokusera på hur vi på 
ett effektiv sätt  kan sköta underhåll och förvaltning av vår tre stora 
förvaltningsobjekt Centrumhuset (inklusive avlopp, barnpool, gräsytor) , 
Vattenförsörjning och distribution av sommarvatten  samt de skogs och 
markytor som ingår i samfälligheten.  Underhåll och förvaltning av dessa  
behöver ske med både externa tjänsteleverantörer och med frivilliga insatser 
från medlemmar.  Styrelsen efterlyser  därför medlemmar som vill arbete i de 
tre arbetsgrupper som skall förvalta dessa tre objekt d v s centrumhuset, vatten 
och mark/skogsytor.   



Styrelsen påminner också om att använda vår web  ( www.fjallboholmar.se) för att få aktuell 

information om samfälligheten. Password för att komma åt info under fliken medlemsinfo är 

"roslagen".    

Med hopp om en fin och trevlig Höst 2020 i vår fina samfällighet   

Styrelsen Samfälligheten Fjällboholmar 

  

 


