
Aktuellt i Fagerholm – hösten 2020 
Hej alla medlemmar i Fagerholm! 

Hösten har gjort sitt intåg i vårt vackra område på allvar och naturens palett skiftar nu från grönt, via 
gult och rött till årets mörkare färger och förhoppningsvis till lite vitt också om någon månad. Detta 
år har ju varit annorlunda på så många sätt, men precis som vanligt så blir dagarna kortare och 
dygnet mörkare denna tid på året. Därför vill vi påminna om trafiksäkerheten på vår gemensamma 
väg, lampa och reflexväst rekommenderas varmt för gående och cyklande. Bakom ratten önskar vi 
att ni tar det extra lugnt både för er egen skull, för oskyddade trafikanter och även för alla djur som 
rör sig i vårt område. Rådjur, älg och annat vilt har synts till vid många tillfällen denna höst. 

Sedan vår försenade årsstämma den 20:e september så har den nya styrelsen börjat sitt arbete med 
energi och engagemang. Vi har stängt ner vår Facebook-grupp och använder nu vår hemsida för 
information till medlemmar och mail för dialog. Vi har även ambitionen att skicka ut en enkät, mer 
om detta senare i denna artikel. Vi har sedan årsmötet hunnit med tre styrelsemöten och har 
fördelat våra roller och ansvarsområden i styrelsen som på detta vis: 

 Kurt Löfgren – ordförande 
 Jan Hård af Segerstad – vice ordförande och ansvarig för kommunikation 
 Daniel Conte – ledamot och kassör 
 Bernt Bangstad – ledamot och ansvarig för samfällighetsfrågor 
 Björn Berggren – ledamot och vägfogde 
 Christina Guggenberger – suppleant och ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor 
 Fredrik Odebring – suppleant och ansvarig för miljö och viltvård 

Detta har hänt… 
Styrelsen fick på årsstämman 2020 i uppgift att ytterligare bereda frågan om ersättning till de övriga 
delägarna i samfälligheten vid avstyckning av fastighet och har nu publicerat en artikel på vår 
hemsida om detta.  

Sedan årsstämman har vi tillsammans fått mycket gjort runt vägarna i vårt område, och det vill gärna 
berätta om. 

Andra helgen i oktober bjöd badstrandsgruppen till städdag vid Fiskmyrans badplats och flera 
familjer gjorde en fin insats med gallring av skogen och udden, uppstädning av stranden, bortforsling 
av den gamla bryggan och flisning av ris från våren avverkning. God stämning och trevlig avslutning 
med korvgrillning   Speciellt tack till Anna Norling för organisation, Hans-Olov Larsson med familj 
för en storartad insats med flismaskin och frontlastare och till Patric Norling för alla motorsågar! 



 

Flisning pågår! 

 

Korvmingel med social distans 



Under städdagen vid Fiskmyran noterade vi att en någon glömt en liten båt i skogen vid udden, och 
att en annan båt tar in vatten och riskerar att sakta omvandlas till vrak inom kort. Ägarna 
uppmuntras att ta ansvar och ta hand om sina båtar! Tips om ägarförhållanden mottages tacksamt. 

Båt på villovägar 

 

Båt i förfall 

Arbetet med skogsvård vid Fagerholmsvägen, från transformatorhuset vid nedgången till Sotarudden 
till Fagerholmvägen 32 har pågått ett par veckor under oktober och är nu avslutat. Den täta 
granskogen är nu gallrad, många träd angripna av granbarkborre och vindfällen är avverkade.  

I somras drabbades vårt område av en invasion! Angriparen var den invasiva växten Parkslide, som 
sprider sig snabbt och konkurrerar ut den naturligt förekommande floran. Den primära källan till 



angreppet visade sig vara jordmassor som Vattenfall använt för att återställa diken efter sina 
kabelarbeten. Kurt och Björn i styrelsen har nu åtgärdat de angripna områdena och Vattenfall har 
bekostat åtgärderna. All Parkslide togs bort, packades i tätslutande säckar, transporterades till 
återvinningen och lämnades i brännbart. Därefter ströddes  det ut rikligt med vägsalt på 
växtområdet, ytan täcktes sedan med en kraftig svart geoduk, duken förankrades med hjälp av plank 
och armeringsjärn. Ovanpå duken år det belagt med grus. Beräknad tid för att förinta Parksliden är 
två till tre år. Dessa åtgärder är genomförda vid Boulebanan (se bilder före och efter nedan), infarten 
till Fagerholmsvägen och bäcken vid Blombergs och Tillgrens. Vår förhoppning är att detta skall göra 
att vi kan utrota Parkslide på Vägföreningens marker. Fastighetsägare som har Parkslide på sina egna 
tomter ombeds att åtgärda så att bestånden behandlas på liknande sätt. 

 

Bestånd av Parkslide vid Boulebanan före behandling 



 

Samma plats efter behandling, ingen Parkslide! 

Även badstranden vid båtklubben ”Playa Fagerholm” har fått sig en ansiktslyftning under oktober. 
Stranden har blivit allt mindre under åren då gräs växt in och tagit över delar av ytan. Stefan 
Rubensson har gjort en ideel insats med sin grävmaskin och tagit bort gräs och lagt på ny sand. 
Föreningen stod för sand och transport. Stort tack till Stefan och till Ola Jansson för detta initiativ och 
de fina bilderna! 



 

Stranden vid båtklubben före åtgärd 

 

Stranden vid båtklubben med ny sand och utan överväxt 



Planer för den närmaste framtiden 
I vägföreningens styrelse förstår vi vikten av god kommunikation med föreningens medlemmar, och 
vill gärna få en tydlig bild av medlemmarnas uppfattning av föreningens verksamhet och inställning i 
ett antal viktiga frågor, som underlag för styrelsen arbete och fokus. Vad fungerar bra, vad är viktigt 
för dig och vad kan du tänka dig att engagera dig i? För att få svar på dessa frågor så kommer 
styrelsen att skicka ut en enkät per mail till de adresser ni angivit när ni betalade årets 
medlemsavgift.  

Om du inte ännu skickat din mail-adress till styrelsens så ber vi dig göra detta så snart som möjligt till 
fv-styrelse@live.se Ju fler som svarar på enkäten desto bättre underlag får vi för vårt arbete! 

Årets medlemsenkät är den första sedan 2008 och innehåller därför relativt många frågor, för en 
bred genomlysning av nuläget i föreningen. Det går också att kommentera svaren inom varje område 
och det välkomnar vi extra mycket, speciellt om du ser utrymme för förbättringar.  

I övrigt börjar vi snart arbetet med att förbereda vägen för vintern genom påfyllning av sandlådor 
och utplacering av snökäpparna.  

Vi har även ambitionen att starta steg två i skogsvårdsplanen under december om vädret så tillåter. 
Nästa prioriterade område är föreningens mark vid Svärtgärdsvägen, mellan nummer 12 – 14 och 19 
– 21. 

 

Varma hälsningar från er styrelse! 

 


