
Aktuellt i Fagerholm - hösten 2021 

Hej alla medlemmar. 

Nu är hösten återigen på intågande, och med denna höst även lättade restriktioner. Vi får alla hoppas 

att vi äntligen fått kontroll över Covid-19 och kan återgå till en något mer normal levnadssituation. 

Eftersom vi går mot mörkare tider så vill vi i styrelsen påminna om att använda lampor, reflexer och 

att visa hänsyn till varandra på vägarna.  

Vid vår årsstämma den 5 september fick vi tacka av Kurt Löfgren och Bernt Bangstad för deras fina 

insatser för styrelsen under flera år. Vi fick även välkomna två nya medlemmar till styrelsen vilket vi 

är väldigt glada för. Vi har nu fördelat roller och ansvarområden enligt följande. 

❖ Jan Hård af Segerstad – ordförande 

❖ Daniel Conte – ledamot och kassör 

❖ Björn Berggren – ledamot och vägfogde 

❖ Karin Chressman – ledamot och ansvarig för slitage/skade-ersättning för väg 

❖ Christina Guggenberger – ledamot och ansvarig för grönområden 

❖ Fredrik Odebring – suppleant och ansvarig för miljö och viltvård 

❖ Therese Lust – suppleant och ansvarig för kommunikation 

Styrelsen kommer nu påbörja arbete enligt de beslut som togs på årsstämman avseende justering av 

farthinder, ändringar av stadgar och analys av enskild väg utan statsbidrag. 

Pågående och kommande händelser 

Simskolan 
Vid årsmötet beslutades att simskolan inte kan vara en del av vägföreningen och därför har en 
arbetsgrupp gällande simskolan nu initierats för att ta fram idéer om hur simskolan ska fortleva och 
förvaltas framöver. Gruppen har haft ett uppstartsmöte och de som ingår i denna grupp är Anna och 
Patric Norling, Ayla Lind, Sofi Öhman, Anne Ytterberg och Karl Dickson. Även en representant från 
styrelsen kommer att närvara vid mötena.  
 
Dikning 
Det pågår fortfarande ett arbete kring dikning på området, och detta väntas vara klart innan 
beläggningsarbetet (se nedan) startar. 
 
Efterdyningar av trädfällningen   
Det ligger fortfarande kvar ris på en del ställen på området. Styrelsen jobbar med att entreprenören 
ska komma och ta bort detta inom kort. 
 
Dämmet 
I förra nyhetsbrevet från april skrev vi om att åtgärder skulle vidtas för att täta läckorna. Detta är nu 
utfört och rännan är renoverad. 
 
Beläggningsarbete på väg 
Under vecka 43 kommer PEAB dra igång beläggningsarbete på Fiskmyrevägen och Uddvägen. Detta 
innebär att vägarna under vissa tider den veckan kommer att vara avstängda eller begränsade. Vi 
återkommer med mer information så snart vi kan. 
 
Vinterunderhåll 
Styrelsen jobbar just nu med upphandling av vinterunderhåll. Förfrågningar har skickats ut till ett 

antal entreprenörer där vi nu inväntar offerter. 



Fiskmyran 

Vi har med hjälp av kommunen tagit basvattenprover i Fiskmyran. De anser att ingen åtgärd krävs. Se 

deras svar nedan. 

Fiskmyran är den till ytan tredje största sjön i denna sammanställning med sina 26 ha. Sjön är flikig 
och grund och förutom i södra delen omgiven av bebyggelse. Bebyggelsen är framför allt från 40- och 
50-talet, gles på stora tomter. Permanentbosättningar har funnits sedan tidigt 60-tal, men blir allt 
vanligare. Sjön kalkades 1984, en åtgärd som troligen inte varit bidragsberättigad i dag. Alkaliniteten 
hade inte understigit 0,2 mekv/l och pH låg runt 6,3. Skillnaden blev inte heller så märkbar som i 
andra kalkade sjöar på Värmdö. Alkaliniteten ligger efter kalkning runt 0,3 mekv/l och pH har stigit 
till ca 6,7. Värdena ser ut att vara relativt stabila. Sjön är måttligt näringsrik. 
  
Mina tankar kring vårt svar till föreningen avseende deras funderingar över sjöns status är att; 
- Det de ser i år är troligen en effekt av ökat tryck på de enskilda avloppen i och med pandemin (fler 
som nyttjat sina sommarhus) och att de skyfallsliknande regnfallen under vår och sommar kan ha 
orsakat ett ökat läckage av närsalter till sjön. Skumbildningen är en effekt av ökad biologisk 
nedbrytning i sjön troligen pga. en kombination av ökad övergödning och varma temperaturer. 
  
- Tips på vad man som en enskild kan göra för att minska läckaget av närsalter till sjön, t ex. vara 
sparsam med gödning av trädgårdsland, ej tvätta bilen hemma, plantera in rovfisk i sjön (om möjligt), 
använda miljövänliga rengöringsmedel, inte grumla upp sediment i sjön vilket frigör närsalter till 
vattenpelaren mm. 
  
Man har provtagit sjön mellan 1982 -2016 (feb -mars). Medelvärdet av tot-F (total fosfor) och tot-N 
(total kväve) är 42 och 847. Exploateringsgrad är hög. Provtagning som har genomförts nu var ju 
under sommaren, så lite svårt att jämföra men halterna var något lägre.  

 

Kontakt  

Vi i styrelsen önskar att all kontakt med oss sker genom mailen fv-styrelse@live.se, och att man inte 
skickar mail till våra privata mailadresser även om man har dessa.  

 

 

Varma hälsningar från styrelsen 
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