
Välkommen till Holmen !! 

 

 

Du/Ni har nyligen flyttat hit till Holmen och styrelsen vill gärna hälsa dig/Er välkommen 

och ge lite information om vårt område. 

Utförligare, aktuell information och kontaktuppgifter om sittande styrelse kan du hitta på 

vår hemsida: http://holmensigtuna.se/index.html 

Ni kan också kontakta styrelsen genom att maila frågor till: Holmensamf@gmail.com. 

Styrelsen skickar kontinuerligt ut information via mail till medlemmarna. Var vänlig att 

kontakta oss om du har någon mailadress så vi kan lägga till denna i vår lista. 

Har du ingen mail kan du läsa informationen på vår anslagstavla. 

 

Holmens Samfällighetsförening bildades 1990. Föreningen äger och förvaltar vägar, 

gemensam mark och vattenanläggningen. Dessa tre enheter är uppdelade i 

gemensamhetsanläggningar, som kallas GA. Det finns GA1- vägsnutten från ladan till 

flaggstängerna, GA2 – övriga vägar och grönområden samt GA3 – vattenanläggningen. 

 



Styrelsen består av sju personer, fem ledamöter och två suppleanter, som väljs på 

årsstämman som brukar hållas i augusti varje år. 

 

Båtklubben är en förening för de som har sin båt vid den gemensamt ägda bryggan i 

Norra Viken. 

Gemensamma områden som t.ex Badängen med bryggan och sandstranden är en 

populär plats på sommaren och som utnyttjas flitigt. 

Styrelsen kallar till två städdagar om året då vi hjälps åt att sköta våra gemensamma 

områden. Efteråt brukar vi samlas och grilla korv med bröd samt fika efteråt. En trevlig 

dag att träffas på och prata med sina grannar. 

 

Det finns en fartgräns i området på 20km/h som vi ber alla att respektera. Vi är rädda 

om människor och djur plus att det uppstår otrevliga dammoln vid högre farter. 

 



Vid tjällossningen, ca 6 veckor i mars-april, får fordon över 4 ton inte framföras på våra 

vägar. Vänligen respektera detta. 

Tänk på att du på egen hand inte får göra åverkan på våra gemensamma grönytor. Vi 

har en policy för trädfällning, läs mer på hemsidan. En ansökan skall lämnas in till 

styrelsen innan fällning på gemensamma grönytor får göras. 

 

 

Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har några frågor eller funderingar. 

Har du inte tillgång till internet finns det en informationskur vid infarten till området där 

kontaktuppgifter finns. 

 

Än en gång – VÄLKOMMEN till Holmen!  Vi hoppas du/ni ska trivas. 

 

Med vänlig hälsning / Styrelsen 

 

 


