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Årsavgift 

En påminnelse till de medlemmar som valt att dela upp avgiften.  

För de medlemmar som valt att dela upp avgiften betalas resterande avgift om 1 000 kr till Fornbo 

Samfällighetsförening senast den 31 oktober 2016, bankgiro 5502-3790 (som en del av den totala 

avgiften, som fasställdes till 3 000 kr på årsstämman). Ange tomtnummer vid inbetalningen. 

 

Väghållning 

Fornbovägen är nu i bra skick efter diverse åtgärder. 

Farthindren på Hannäsvägen är nu borttagna efter sommaren. De gör verkligen nytta och placeras ut 

igen när våren kommer. 

Snöpinnar kommer att sättas upp i slutet på oktober. 

Vinterväghållningen kommer även i år att skötas av Åkersnäs Gräv och Lantbruk AB. 

För hjälp med privat plogning kontakta Arne Eriksson 0157-61060 eller 0737-786882 för att diskutera 

ett pris. 

 

Återvinning 

På försommaren fick vi så äntligen de gröna påsarna samt behållare för att kunna sortera våra sopor. 

Det som förvånar är att det är så få gröna påsar i sopcontainern i förhållande till andra soppåsar. 

Tänk på att om det så är lite matavfall som vi behöver sortera så innebär det ändå ett bidrag till miljön. 

 

Kräftfisket och Provfiske i Nedingen 

Rapport från kräftkommittén. 
Det har varit gott om kräftor i år. De största kräftorna fick vi i början av säsongen. I mitten på 

september märkte vi att det var mycket smått så vi bestämde oss för att avsluta för året. Risken är att 

de små kräftorna också blir upptagna när det är dålig fångst. Kräftfisket gav i år 6 950 kr. Om intresse 

finns för att veta hur många kräftor som tagits upp så kan vi nästa år komma att be er tala om hur 

många kräftor över 11 cm som tagits upp.  

Provfiske i Nedingen 

Ett provfiske har gjorts i sjön Nedingen i början på sommaren. Provfisket visade att mycket mört och 

braxen fanns i näten vid vittjningen, men ingen gös. Näten var därtill mycket leriga.  

Det visade sig också att syrehalten i sjön är dålig.  

 

 

Så passar vi på att promenera på Fornbo och njuter av de vackra höstfärgerna innan 

novembers gråa dagar anländer. 

  

Med varma hälsningar från styrelsen. 


