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Midsommar på Fornbo 

Ett varmt tack till alla ni som anordnade det fina midsommarfirandet på midsommarafton och 

fotbollsturneringen midsommardagen.  

Vi tackar även Tage Jansson, Ulf Igergård och Lasse Wall för den fina boulebanan och taket 

över grillplatsen vid Stora Badet, som de har hjälps åt att anlägga till allas trevnad. 

 

Invigning av Boulebanan 

Boulebanan invigs lördagen den 9 juli kl, 16.00. Alla bjuds på korv, dryck tar man med sig 

själv. Väl mött till en trevlig gemenskap. 

 

Kräftfiske 

Kräftfisket startar den 3 augusti och ansvarig för uthyrning av kräftburar är: 

Kenneth Siverby tomt 90 tel. 0730732055, Gunnar Anderlund tomt 50 tel. 0733747903, Janne 

Ek tomt 104 tel. 0706101497. 

Endast föreningens egna burar får användas. Vid varje tillfälle får tomtägare med fiskekort 

hyra 5 st burar á 10 kr per st. Ytterligare burar kan få hyras om de finns obokade burar kvar. 

Kräftor mindre än 11 cm får inte tas upp. Kontant betalning ska ske vid hämtningen av  

burarna. Kräftburarna hämtas kl. 15.00 och återlämnas senast påföljande dag kl. 11.00 

 

Provfiske 

Fredag den 12:e augusti sker ett provfiske i Nedingen. Näten läggs ut på kvällen och tas upp 

tidigt nästkommande morgon. När näten är uppe kommer vi att samlas vid vår båthamn lite 

söder om ladan för att ta ur fisken ur näten, väga och mäta samt artbestämma dem. Den som 

är intresserad är välkommen till båthamnen på förmiddagen för att hjälpa till. 

 

Bommen till båtbryggorna 

Vi ber alla som öppnar bommarna till båtbryggorna att låsa den. När vi går förbi och ser att 

bommen är öppen och ingen syns till vid bryggorna är vi tacksamma att den låses av den som 

passerar. 

 

Oförändrad årsavgift 

Stämman beslöt om oförändrad årsavgift, 3 000 kr att inbetalas till bg 5502-3790 Fornbo 

Samfällighetsförening senast den 31 juli 2016  med möjlighet att betala 2 000 kr senast den 31 

juli 2016 och 1 000 kr senast den 31 oktober 2016. Glöm inte att uppge tomtnummer. 

 

 

 



Permanent "Baja-Maja" 

Ett permanent utedass vid lilla badet är under uppförande i stället för den hyrda Baja-Majan 

som vi hade på prov förra året. 

 

Att tänka på: 

Bevattning 
Tänk på att när nu värmen kommer efter regnet i juli, att inte använda vattenspridare om man 

inte har egen brunn. Generellt bevattningsförbud med både sommar och vintevatten gäller 

som vanligt. Vi har begränsade resurser i vår vattenreservoar i ladan. 

Eldningsveckor på Fornbo 

Att eldningsveckorna på Fornbo är veckorna 17 och 40. 

Vägdiken 

Att varje fastighetsägare svarar för vägdiken vid egen tomtgräns så dikena hålls fria från 

växtlighet och så att vattnet kan rinna fritt. 

 

Fornbos bibliotek 

Biblioteket vid busskuren är öppen. Där kan du låna eller skänka böcker. Vi önskar på så vis 

varandra ett sommarnöje med en spännande bok. 

 

Sophantering 
Var vänlig släng påsarna åt sidorna i containern då får mer sopor plats. Nu slänger många 

påsarna rakt ner vilket gör att det snabbt blir fullt upp till inkastet. Det har tjatats om detta 

många gånger men det behövs tydligen. Nu hjälps vi åt att det blir bättre framöver.  

 

Kontaktuppgifter styrelsen 

Du som har dator finner alla kontaktuppgifter på vår hemsida www.fornbo.se under rubriken 

FAKTA. Du som får Fornbobladet i din brevlåda får kontaktuppgifterna som bilaga. 

Föreningens e-postadress är styrelsen@fornbo.se Använd gärna den adressen så får alla i 

styrelsen ditt mejl samtidigt. 

 

 

Vi i styrelsen önskar Er alla en riktig skön och avkopplande sommar 
 

 

 

 


