
Hoppas alla ni har haft en fin sommar och njutit av vårt

gemensamma vackra Fagerholm. Vi är glada att den uppfräschade

stranden i Fagerholm har varit välbesökt denna varma sommar.

Styrelsen vill med detta brev dela med oss av vad vi har gjort och

vad som ligger framåt i tiden, så att ni får tillfälle att hänga med i

arbetet. 

 

Under årsmötet 19 juni så fick vi tacka de föregående

styrelsemedlemmarna Daniel Conte, Björn Berggren och Therese

Lust för deras fina insatser i styrelsen när de lämnade över till fyra

nya medlemmar. Den nuvarande styrelse består av:

Kära medlemmar

Ordförande  |
Jan Hård af Segerstad

ledamot och kassör  |
Tomas Werel ius

ledamot och vägfogde  |
Mikael Zander

ledamot  |
Karin Chressman

ledamot|
Christ ina Guggenberger 

Suppleant|
Fredrik Odebring

Suppleant|
Christ ina Rejbo

Suppleant|
Johan Sundqvist



Vi i nya styrelsen har hunnit träffas två gånger i sin helhet och

lärt känna varandra och tror på ett fint samarbete framåt. Vi

arbetar även med att upprätta rutiner och en handbok för

styrelsen. 

 

 Mail har också gått ut till samtliga medlemmar med en inbjudan

till medlemssamtal med oss i styrelsen. Mötet äger rum 25

september i Lagårn. Vi ser fram emot att samtala med er som vill. 

 

 

Styrelsen håller just nu på att samla in offerter från entreprenörer

som kan bistå föreningen med dikesklippning och grusning av

vägar enligt underhållsplanen. Vi har sett över åtgärder för att

återställa vägen från Lagårn ner till ångbåtsbryggan som tidigare

blivit skadad i samband med tunga transporter. 

 

 

Vattenfall planerar att bygga en el-station längs med

Svartgärdsvägen. Detta görs för att möta det ökande effektbehovet

och framtidssäkra elnätet. Vid val ut av plats var flera engagerade

grannar, representanter från styrelsen samt Vattenfall med. 

 

 

Vägarbeten behöver även utföras på Svartgärdsvägen för att

undvika den isbildning som skapas varje år. Detta arbete planeras

att utföras innan vintern. 

 

 

 

  

 



Potthål har blivit åtgärdade på både Dalviksvägen, Uddvägen och

Kroken. 

 

 

 Badvattenprover har tagits i Fiskmyran under sommaren som

visat att vattnet var tjänligt. Prover har även tagits på den kraftiga

algbildningen resultatet visade att inga toxiner påträffats. Vi kan

därmed med stor sannolikhet säga att dessa alger inte är giftiga.

 

 

En dialog förs just nu med sakkunniga om åtgärder kring

granbarkborre. Vi håller även på att se över olika alternativ för

eventuell bekämpning av parkslide som har börjat dyka upp igen

på området. Vi har påbörjat arbete för att förhindra vidare

spridning av parkslide. 

 

 

En grönområdesplan är under uppbyggnad i enlighet med vad

som diskuterades under årsmötet och vi kommer att bjuda in

medlemmar som vill engagera sig. 

 

 

 

 

 

Skylten "Välkommen till Fagerholm vid början av

Fagerholmsvägen kommer att plockas ner enligt det som

diskuterades under årsmötet. 

 



Styrelsen

Allt gott!

Diskussion kring vad medlemmarna kan göra för att minska

påväxt och alger.

Inventering av sommarvatten och hur det används. 

Diskuterar att eventuellt gemensamt utföra en djupare analys

utav vattnet i Fiskmyran. 

 

 

Styrelsen har också ett nystartat samarbete med Fiskmyrans

vägförening. Vår ambition är att med ett nära samarbete kunna

föra dialog om vårt gemensamma Fiskmyran. Aktuellt just nu är:

 

Planering utförs för en uppfräschad hemsida fagerholm.nu. Har ni

några tankar eller idéer på den framtida hemsidan får ni gärna

höra av er till fv-styrelsen@live.se. Har ni några övriga frågor till

oss så är det där ni kan få kontakt med oss.

 

Sist men inte minst vill vi uppmärksamma vilka fantastiska

människor det finns i vårt område. Efter beslut på årsmötet att

simskolan inte längre ska vara vägföreningens uppdrag så valde

engagerade Fagerholmsbor att bilda en särskild simskoleförening.

 

Inte nog med det så har de blåst liv i traditionen med

midsommarfirande på ängen. Så vi vill verkligen hylla dessa

personer och tacka dem för att de för dessa trevliga traditioner

vidare. 

 

 

 

 

mailto:fv-styrelsen@live.se

