
 

 

Horisonten oktober 2021 

Vi närmar oss slutet av säsongen 2021 i vårt vackra Fjällboholmar.  Säsongen 2021 blev i viss mån begränsad p g a 

covid-19 restriktioner och både midsommarfest och högsommarfest blev inställda. 

Samtliga tre städdagar blev dock utförda med och bra deltagande. 

Mycket arbete har skett med vårt gemensamma vattensystem vilket gett förbättringar i vattenkvalitén. Ytterligare 

åtgärder planeras ske i vårt vattensystem för att säkerställa kvalitén i vattnet samt säkerställa stabilitet i 

distributionsnät, pumpar och brunnar. 

Entusiastiska medlemmar har byggt en mycket uppskattad äventyrspark för lite äldre barn. Finansieringen har delvis 

skett av samfällighet och delvis med egna insamlade medel.  

Här kommer lite info från styrelsen; 

• Sommarvattnet kommer att stängas av den 8 november. Dock kan det bli tidigare om vädret blir kyligare än 

normalt. 

• Styrelsen undersöker hur vi kan få någon att ta hand om den skogsröjning som behöver ske inom 

samfällighetens skogsmark.   

• Vi har gett Ola Holm i uppdrag att röja och muddra vår båtplats nedanför centrumhuset. Styrelsen skulle vilja 

att de som har sin båt uppdragen vi båtplatsen märker upp sin båt med namn och fastighet, samt sänder ett 

mail till styrelsen (info@samfjallboholmar.se) om att de har båtplats.  

• Från och med 1:a  oktober öppnar vi upp både herr och dambastun på det ordinarie sättet d v s två separata 

omklädningsrum, duschar och bastu för herr och dam. Möjlighet att boka en avdelning för en familj kvarstår 

dock med en bokningslista. P g a av vattenskada i tätskiktet har vi dock tvingats  t v stänga dusch och bastu 

för herrar. Hantverkare för reparation av tätskikt är beställd. 

• P g a kraftig ökning av paketleveranser till den gemensamma brevlådan vid infarten till norra, skulle styrelsen 

vilja bygga en ny postlåda-ramp vid vändplanen. Där skulle de med egna postlådor och med önskemål om 

lokal postleverans kunna sätta upp sina brevlådor.  

(Eventuella medlemmar som kan tänka sig utföras byggnation av denna brevlåda ramp kan höra av sig till 

Ordförande Istvan von Polgar (ivpfjall@gmail.com) 

• Säkerhetsbesiktning av vår Äventyrspark har skett och blivit godkänd efter några smärre åtgärder 

• Jakt på vildsvin kommer att fortsätta under hösten av jägare i området, mer info kommer att finnas på 

hemsidan.  

• Vår hemsida www.fjallboholmer.se innehåller senaste informationen från samfälligheten.  

• Glöm inte att anmäla adress och mail ändringar till styrelsen (info@samfjallboholmar.se) 

 

 

 



 


