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Vintern har redan kommit till Fjällvattnet och vi har en hel del snö. Vi hoppas det kommer mera till jul- 
och nyår och att vi då kan åka skidor i ny preparerade spår.  

  
Styrelsen   
Vid föreningsstämman den 3 juni år avtackades styrelseledamoten Stig Ohlsson och föreningsrevisorn 
Hans Carlsson som lämnade styrelsen efter mångårigt arbete i bostadsrättsföreningen. Som nya 
suppleanter i styrelsen valdes Malcolm Höök och Jan Mårtensson. Som ny föreningsrevisor valdes Eja 
Sjöberg och som ny auktoriserad revisor valdes Sara  
Andersson. Vi hälsar de nya förtroendevalda välkomna till sina befattningar och ser fram emot ett 
givande samarbete.  

  
Uthyrning /förhyrning av andelsveckor  
Intresserade av uthyrning eller förhyrning/köp av andelsveckor kan vända sig till receptionen, antingen 
genom anmälan på blanketten på hemsidan, via telefon eller via vår mailadress: info@fjallvattnet.se  

  
Tänk också på att andelsägare kan hyra en vecka med 20% rabatt på rekommenderat uthyrningspris på 
föreningsägda andelar.  

  
E-mail adresser   
Det har blivit mer vanligt att kommunikation med medlemmar i föreningslivet sker via e-mail. Vi har 
redan en del mailadresser till er andelsägare, men vi vill att så många som möjligt meddelar oss sin 
mailadress. Din mailadress kan du lämna på  info@fjallvattnet.se  

  
Skidåkning  
Krökets skidanläggningar i Tännäs beräknas vara i full gång hela vintern i båda backarna. F.n.  
saknar vi fullständig information om ev. rabatter I Kröket och när Våffelstugan kommer att öppnas  
2018. Så snart vi vet besked kommer vi att lämna information på vår hemsida www.fjallvattnet.se.  
Förhoppningsvis kommer turerna med vår skidkälke att gå som vanligt onsdagar och torsdagar varje 
vecka fr.o.m. vecka 5 fram t.o.m. vecka 14.  

  
Webbkameran  
Är ni intresserade av hur vädret är i Fjällvattnet kan ni med fördel gå in på vår hemsida och klicka på 
Web-Kamera så får ni en aktuell kamerabild över V Vattnan.  

  
Underhållsplanen  
Under hösten har vi bytt golv i receptionen till ett mer tåligt material. Under 2018 kommer vi att 
fortsätta bytet av fönster i storstugorna och att vi kommer att byta ut duscharmaturerna och installera 
fläktar i badrummen.   



  
Årsavgiften  
Styrelsen har beslutat att årsavgiften för 2018 är 1850 kr per andelsvecka. Avisering av årsavgiften 
bifogas med förfallodag den 31 december 2017. Förseningsavgift på 100 kr kommer att tas ut vid 
betalning efter förfallodagen. Vi vill samtidigt påminna om att avsägelse av bostadsrätten enligt 
bostadsrättslagen sker med 3 månaders uppsägningstid.  

  
Föreningens budget för 2018 och stämmoprotokollet från 2017 bifogas.  

  
Ett Gott Slut på 2017 önskar styrelsen alla medlemmar, vi hoppas på många fina dagar i vinter och 
välkomnar alla till vårt fina Fjällvattnet.  

  
Styrelsen 


