
 

 

Horisonten december 2020 

Ett märkligt år är snart till ända och vi förbereder oss som bäst för julfirandet. 

Vi får hoppas att man kommer tillrätta med vaccinering mm så att vi kan få njuta av varandra till 

sommaren. 

Här kommer lite info från styrelsen; 

• Årsavgifterna för 2021 kommer att skickas ut i slutet av januari 2021 med betalning senast 

2021-03-01.  

• Sommarvattnet är nu avstängt och vi förbereder oss för nästa års drift. Vi kommer att spola 

borrhålet samt göra lite åtgärder vid borrhålet för att förhoppningsvis komma tillrätta med 

vår vattenkvalitet nu under uppehållet. Vi har satt ett nytt utkast vid Centrumhuset så att det 

blir lättare att fylla dunkarna. Tappställena vid pumphuset och vid norra infarten är stängda.  

• För att få lite bättre koll på hur ni ser på vatten och avloppsfrågan kommer vi att gå ut med  n 

enkät med några frågor som det är viktigt att ni fyller i. Enkäten kommer att skickas ut i 

början av 2021 via mail. 

• Marklov för att rensa upp i skogen har nu godkänts och styrelsen kommer att handla upp 

entreprenörer för att rensa ut enligt Skogsstyrelsens grönområdesplan. OBS! Ingen storskalig 

avverkning men den kan komma att utföras maskinellt på vissa partier. Alla hällmarker 

kommer vi att värna om extra. När detta kommer att genomföras beror helt på hur upptagna 

entreprenörerna är. Hur och var detta skall ske framgår av vårt dokumenterade 

markplan (grönområdesplan) som finns att läsa på vår web (under fliken 

medlemsinfo/dokument pw=roslagen  https://www.xn--fjllboholmar-

hcb.se/medlemsinfo/dokument-1723738 )   Innan arbete utförs på skogsområden 

som gränsar till en eller flera fastigheter kommer berörda fastighetsägare att 

informeras om planerade åtgärder.  

• Rensningen i anslutning till era egna tomter rekommenderar vi att ni själva tillsammans med 

era grannar genomför och själva finansierar. Detta gäller föreningens marker runt tomterna 

inklusive dikeskanterna. Föreningen kan komma att genomföra dessa rensningar men det är 

ytterst osäker på när det i sådana fall kommer att ske, så vill ni ha det gjort till nästa sommar 

så är det säkrast att ni gör detta själva. För att genomföra detta krävs att ni pratar ihop er 

med berörda grannar, kontaktar styrelsen samt anlitar behörig trädfällare  (styrelsen 

rekommenderar Janne Eriksson (telefon 070-677 47 89)  eftersom han känner väl till vårt 

område) för arbetet då ingen egen avverkning får ske på vår mark. Glöm inte att detta ej 

gäller i Naturreservatet. Om ni har träd på naturreservatet som ni är oroliga för att ska blåsa 

omkull så kontakta Länsstyrelsen i Stockholm. 

• Under våren kommer vi att få en ny hemsida som är under utveckling. Vi vill än en gång tacka 

vår gamla Webbredaktör Bigge för allt arbete att gjort åt föreningen. 

• Vi vill också ännu en gång tacka Alf med flera, för det arbete han lagt ner med vårt 

sommarvatten nu när vi helt övergår till extern entreprenör för vatten och avloppsfrågor.  

https://www.fjällboholmar.se/medlemsinfo/dokument-1723738
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• Vi har inrättat en aktivitetsgrupp som leds av Annelie Gustavsson Sparring. Den har som 

huvuduppgift att hitta nya aktiviteter för såväl unga som vuxna och närmast ligger det att 

anordna en enklare hinderbana för de yngsta vid Centrumhuset. 

• Är det någon som mer eller mindre bor permanent i området och som skulle tänka sig att 

hjälpa Rolf Åhs med skötseln av Centrumhuset så är ni välkomna att kontakta styrelsen. 

• Vildsvin har "bökat" på några fastigheter på vägarna närmast kustvägen. Jaktlag i 

Norrtälje har under slutet av november intensifierat jakt på vildsvin för att minska 

mängden vildsvin främst i de norra delarna av kommunen. 

• Det är fritt för våra medlemmar att fälla en julgran inom föreningens gemensamma 

områden. 

• Glöm inte att anmäla adress och mail ändringar till styrelsen. 

 

 

 

 

 


