
Aktuellt i Fagerholm – påsken 2021 

 

Hej alla medlemmar i Fagerholm! Solen har visat sig denna påskhelg i vårt vackra Fagerholm och 
naturen ställer om för den varmare årstiden, även om annandag påsk bjudit på aprilväder. Mycket 
har hänt i föreningen under vårvintern och vi har en intensiv period framför oss.  

Detta har hänt… 
Styrelsen har under våren arbetat med att säkra en rättvis fördelning av kostnader för slitage och 
skador på våra vägar, enligt principen som beskrivits i föreningens verksamhetsberättelser för åren 
2019 och 2020. Informationen om slitageavgifter finns även på vår hemsida. Tunga transporter ska 
anmälas till styrelsen via mail i förväg. Vi vill också be alla att påminna hantverkare och andra externa 
att hastighetsbegränsningen är 30 inom hela området. 

Förhandling avseende tillämpning av denna princip pågår med en entreprenör på området. Styrelsen 
avser även att lägga fram ett tydligt regelverk för beslut på årsmötet med ambitionen att säkra en 
effektiv och rättvis process för dessa avgifter framöver. 

Trafikgruppen  
Trafikgruppen väntar fortfarande på svar/besked från ytterligare en entreprenör gällande kostnader 
och vilka åtgärder som krävs för att justera några av vägguppen. Trafikgruppen har även tagit på sig 
att via media försöka skapa opinion och påverkan på Värmdö kommun och Trafikverket, så att vi kan 
få till en säkrare utfart från Fagerholmsvägen samt en tryggare busshållplats. 

Uppdatering av föreningens stadgar 
Styrelsen har påbörjat ett arbete med att modernisera föreningens stadgar som senast ändrades 
2001. Förslaget skickas ut med årsmöteshandlingarna och presenteras för beslut på årsmötet. Alla 
medlemmar är välkomna att skicka sina synpunkter eller ändringsförslag till styrelsen senast 30:e 
april. Föreningens nuvarande stadgar finns på vår hemsida. 

Dämmet  
Förra året upplevde vi en alltför låg vattennivå i Fiskmyran, och såg läckage genom dämmet som en 
möjlig bidragande faktor. En undersökning av dämmets skick gjordes under december och styrelsen 
planerar nu för åtgärder för att täta läckorna under perioden april-maj. Tillstånd för 
vattenverksamheten är sökt och beviljat.  

Vattenkvalitén i Fiskmyran 
 Styrelsen arbetar vidare med Värmdö kommun för att komma tillrätta med de tecken på bristande 
vattenkvalité som vi skrev om i förra nyhetsbrevet. Kommunen har gjort en genomgång av samtliga 
fastigheter i området som ligger i anslutning till Fiskmyran. Under försommaren kommer 
vattenprover att tas. 



Skogsvård 
Arbetet fortgår med att genomföra den 10-åriga skogsvårdsplan som antogs av årsmötet 2016. 

Hittills är åtgärder enligt planen genomförda på områdena 1a, 1b, 3, 5 (östra delen) och 11. Område 
6 är åtgärdad vid Fiskmyras badplats samt på båda sidor om Svärtgärdsvägen.   

Grönområden  
Enligt svar på den medlemsenkät som tidigare skickades ut till medlemmar via mail, visade det sig att 
det finns ett stort intresse hos många medlemmar att engagera sig i arbetet med våra grönområden.  

Ett mail kommer att skickas ut till alla som anmält sitt intresse för engagemang för att komma igång 
med arbetsgrupper för  

-Röja upp vid Midsommarplatsen 

-Badstranden Fiskmyran 

-Badstranden Fagerholmsviken  

-”Grönområden nära dig”. 

Planer för den närmaste framtiden 
Skogsvården fortsätter under våren med de träd som står närmare än två meter från vägbanan, 
dessa åtgärder startar efter påsk.  

Åtgärder för att täta läckage i dämmet planeras under perioden april-maj. Mer information kommer 
att läggas ut på hemsidan inför arbetet, som kan komma att medföra viss tillfällig trafikstörning. 

Styrelsen har begärt offerter på beläggningsarbete för att åtgärda skador på Fiskmyrevägen och 
Uddvägen, och är även i kontakt med Trafikverket för att söka särskilt driftbidrag som kan täcka en 
del av kostnaden för arbetet. Mer information om arbetet kommer på vår hemsida när planen är 
klar. 

Årsmötet 
Förberedelserna för årsmötet fortsätter och styrelsen vill påminna om att senaste datum för att 
skicka in motioner till årsmötet är 30:e april.  

En viktig del av årsmötet är hanteringen av motioner, och för att underlätta denna process både före 
och under mötet så publicerade styrelsen tidigare i mars en mall som vi uppmuntrar alla som vill 
skriva en motion att använda. Ambitionen är att årsmötet ska ha ett bra underlag att fatta beslut på. 
Vi har även gjort ett exempel på hur mallen kan användas, med en fiktiv motion om skyltar. Denna 
motion är inte på riktigt utan endast ett exempel. Mallen och exemplet finns på hemsidan 
tillsammans med tidigare årsmöteshandlingar. 

Simskolan 
Simskolan är ett privat initiativ av och för boende på Fagerholm. Det är ett uppskattat initiativ med 
långa traditioner som föreningen (enligt beslut på tidigare årsstämmor) stöder administrativt och 
ekonomisk, men föreningen är inte ansvarig arrangör. Simlärarna är ansvariga för ett tryggt 
genomförande medans deltagarnas föräldrar är ytterst ansvariga för barnens säkerhet. 

Simlärarna har ambitionen att genomföra simskolan i år under veckorna 28 och 29. Föreningen 
kommer att förmedla mer information om årets simskola via hemsidan i mitten av april. 



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  

Glada påskhälsningar från er styrelse! 

 

 


