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F J Ä L L B O H O L M A R S    S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G 

 

Möte kustföreningarna 2014  

  

  

Mötesdag: 2014-07-23 

Plats: Centrumhuset 

 

Närvarande: Tor-Björn Larsson Fjällboholmar 

 Tomas Holmquist Fjällboholmar 

 Olof Hjalmarsson  Fjällbostrand 

 Göran Wallin  Flisbergen 

 Birgit Andersson  Flisbergen 

 Cecilia Brunskog  Flisbergen 

 Åke Lundqvist  Havsskogen 

Protokoll mailas de närvarande för delgivning till övriga funktionärer i respektive föreningsstyrelser. 

 

1 Mötets öppnande/dagordning 

Tomas Holmquist hälsade de närvarande välkomna.  

De närvarande presenterade sig och bjöds på fika och smörgåsar. 

Förslag till dagordning delades ut och godkändes. 

2 Hjärtstarter 

Finns behov av hjärtstarter? Ja 

Närmaste hjärtstarter finns i Grisslehamn och i Älmsta. Tomas och Tor-Björn redogjorde för hur 

Fjällboholmar ansökte om att erhålla en hjärtstarter hos Roslagens Sparbank, tyvärr med negativt besked. 

Föreningen söker nu andra möjliga givare.  

Tomas beskrev även möjligheten att personer med adekvat vårdutbildning kan vara ansluten till 

sjukvårdens SMS-tjänst för att som sjukvårdskunnig snabbt kunna vara på olycksplatsen om man befinner 

sig inom nåbart avstånd från olycksplatsen. 

Vi enades om att respektive förening undersöker möjlighet att erhålla en hjärtstarter. 

Önskemål om en kort livräddningsutbildning finns. Tomas undersöker möjlighet att till nästa sommar få 

någon instruktör från Röda korset, Simfrämjandet etc att komma ut och ha en halv-dagsutbildning. 

3 Postutdelningen 

Flisbergen får post i enskilda brevlådor, medan övriga får post i samlingslådor. Oklart vilka kriterier eller 

regler som gäller för att få post i enskilda brevlådor. 

Om vägbommen mellan Flisbergen och Havsskogen öppnades skulle det kanske kunna öppna för att även 

Havsskogen kan få post i enskilda lådor. 

Respektive föreningsstyrelse kontaktar Posten för att efterhöra vad som erfordras för att få post utdelad i 

enskilda brevlådor. 

4 Skötselplan, skogs- och naturvård 

Föreningarna har olika krav på hur upprättad skötselplan ska efterlevas. Delvis kan detta bero på om 

marken ligger i eller gränsar till naturreservat. 
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Tor-Björn berättade om Fjällboholmars årliga ”Skogsvandring”. En guidad halvdagsvandring med 

medhavda mackor och fika genom olika biotoper. Övriga föreningar var intresserade att medverka nästa 

år. Tor-Björn informerar övriga föreningar om kommande vandring. 

5 Vägunderhåll på kustvägen 

Nothamnsvägen från 283:an samt del av kustvägen upp till Fjällboholmar tillhör Bysholmens vägförening. 

Kustvägen är uppdelad i tre avsnitt där resp förening svarar för drift och underhåll.  

Kontaktpersoner för resp förening är Göran Wallin (Bysholmen), Lennart Svensson (Fjällboholmar) och 

Tony Carlsson (Fjällbostrand). 

Fjällboholmars vägförening kommer enligt årsmötesbeslut att skriva till Trafikverket angående det 

bristfälliga tillståndet ur trafiksäkerhetssynpunkt hos den anslutande nordliga delen av kustvägen. Lagning 

av skador i beläggningen är eftersatt liksom slyröjning i diken mm 

6 Brott och skadegörelse 

Flisbergen har haft inbrott i en stuga och nattliga besök i båthamnen där bl.a. bensindunkar och två 

båtmotorer har stulits. Begärligt byte är 4-taktsmotorer. 

Övriga föreningar har sedan förra träffen varit förskonade från inbrott eller stölder. 

7 Hur kommer de nya byggreglerna att påverka våra områden 

Sannolikt kan vi som förening inte styra eller påverka en ev förtätning annat än med yttranderätt som 

närliggande fastighetsägare. 

Fjällboholmar kommer till sina medlemmar att ta fram ett förslag till riktlinjer för vad som kan vara 

lämpligt och vad som kan vara olämpligt i fråga om nybyggnation eller vid om- och tillbyggnad. 

8 Gemensamma aktiviteter 

Tomas efterhörde intresse av att ha vissa gemensamma aktiviteter. Fjällboholmar har en boule-, tennis- 

och golftävling varje år.  

Intresset visade sig vara lite svalt.  

Dock finns ett intresse av att vara med på nästa års skogsvandring, se pkt 4 ovan. 

9 Vattenfrågor 

Ingen förening har under året haft problem (utöver normala driftsfrågor) med dricksvattenkvaliteten. 

Fjällbostrand har påbörjat ett arbete med att försöka få samtliga fastigheter anslutna till nya 

vintervattenledningar. Olof beskrev kortfattat vilka frågor och svårigheter styrelsen har att hantera i detta 

arbete då några fastigheter sedan tidigare är anslutna till tidigare utbyggt mindre vattennät. 

10 Båtplatser 

Flisbergen har båtplatser att hyra, 600:-/säsong (2014). Möjlighet finns även att vinterförvara båten. 

Boj och bojsten ingår ej. 

Kontaktperson är Rolf Kingström 070-7605455. 

11 Övriga frågor 

---- 

12 Nästa års träff 

Fjällbostrand står som värd för nästa års träff. Olof skickar kallelse. 

13 Mötet avslutas 

Tomas och Tor-Björn tackade de närvarande för en trevlig föreningsträff. 

 

Vid pennan 

Tomas Holmquist 


