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Julbrev 2021 från Fjällbostrands Samfällighetsförening 
 
Till alla fastighetsägare i Fjällbostrand 
 
Så närmar vi oss åter jul och nyår. Vi kan se tillbaka på ett år som 
fortfarande till stor del präglats av pandemin, även om många av 
oss nu är vaccinerade och kan leva ett mer normalt liv. Men faran är inte över och ”försiktighet 
och avstånd” har blivit det nya normala… 
 
Vi genomförde årsstämman som vanligt och kunde också ha en sommarfest. På städdagen i 
oktober kom många, och alla planerade arbetsuppgifter genomfördes effektivt och med gott 
humör. 
 
Vattnets kapacitet och kvalitet har som vanligt varit ett hett ämne under året.  
I somras hade vi en period med oroväckande hög vattenförbrukning och felsökningen gav inget 
resultat – tills blicken riktades mot vattenmätaren. Det visade sig att den gav felaktig 
information. När den bytts ut kunde vi konstatera att vattenförbrukningen visserligen varit hög 
under sommaren, men inte så hög som vi hade befarat. 
 
Under året har frågan om att anlägga en avsaltningsanläggning diskuterats, och till årsstämman 
kom också en motion kring detta. Styrelsen fick uppdraget att utreda förutsättningarna för en 
avsaltningsanläggning och presentera redovisningen före jul. 
Styrelsens redovisning bifogas detta julbrev. 
 
I höstas anlades en filteranläggning i Fjällbostrandspumpen och därefter har anläggningen 
ytterligare förbättrats med ny teknik med förbättrat styrsystem och mer lättbegripligt 
övervakningssystem. Vi gjorde även en ordentlig satsning att få bort alla äldre vattenventiler, 
som alla var potentiella risker för läckage. 
Vidare genomfördes en klorering och genomspolning av en större del av vattenledningarna i 
november. Förhoppningen är att dessa sammantagna åtgärder ska säkra vattentillgången och 
öka vattenkvaliteten, och att kommande vattenprover ska visa att vi har tjänligt vatten i 
Fjällbostrand. 
 
 
Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt  

God jul och ett Gott Nytt År 
 
Styrelsen för Fjällbostrands Samfällighetsförening genom: 

Åsa Cornelius  Hans Eklund 
Ordförande   sekreterare 


