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Ny ordförande
Till ny ordförande valdes Marcus Cato på årsstämman den 13 juni 2015.
Christina Hegefjärd har valt att avgå efter 7 år som ordförande. Vi tackar Christina varmt för
hennes intresse, energi och engagemang under dessa år.
Oförändrad årsavgift
Stämman beslöt om oförändrad årsavgift, 3000 kr att inbetalas till bg 5502-3790 Fornbo
Samfällighetsförening senast den 31 juli 2015 med möjlighet att betala med 2000 kr senast
den 31 juli 2015 och 1000 kr senast den 31 oktober 2015. Glöm inte att ange tomtnummer!
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll med arbetsplan för kommande verksamhetsår finns att läsa på vår
hemsida, samt är uppsatt på anslagstavlan på busskuren.
Baja-Maja till lilla badet
Styrelsen har beslutat att på prov sätta upp en Baja-Maja vid lilla badet under tiden 15 juni-15
augusti 2015. För allas trevnad är det önskvärt att vi håller den i ett fint skick.
Boulebana
En Boulebana är under projektering
Fina bänkar
En stor eloge till Stig Johansson för de fina bänkarna, som Stig skänkt och egenhändigt
tillverkat av trädstammar. Bänkarna höjer ytterligare trivseln på vårt Fornbo. Vi tackar även
de herrar som hjälpt Stig att frakta ut dem till sina platser.
Att tänka på:
Bevattning
Att vårt vattenverk inte är dimensionerat för att leverera vatten till bevattning av gräsmattor
och trädgårdsland. På sommaren får därför ingen vattna sina tomter med spridare.
(Gäller naturligtvis inte de tomter som har egen brunn.)
Eldningsveckor på Fornbo
Att eldningsveckor på Fornbo är veckorna 17 och 40.
Vägdiken
Att varje fastighetsägare svarar för vägdiken vid egen tomtgräns så diken hålls fria från
växtlighet och så att vattnet kan rinna fritt.

Containern för tidningar
Att vi INTE kastar kartonger, wellpapp, förpackningar, kuvert, plastkassar, papperskassar,
böcker med hårda pärmar, vinkartonger i containern.
Det är viktigt att vi följer vad som får kastas i en container för tidningar såsom tidningar,
tidskrifter, pocketböcker, kataloger, kontorspapper, övriga trycksaker.
Sopcontainern
Att hjälpa till att slänga soporna på rätt sätt. Försök att kasta dina påsar åt sidorna, släpp inte
bara ner påsen nedanför inkastet. Containern ser full ut men är bara fylld till 50 % då alla
påsar ligger i mitten rakt under inkastet, vilket innebär att påsar ställs utanför containern till
mås och kråkmat. Tänk på att ingen tar hand om dina sopor, som ställs utanför containern.
Farthinder
Farthinder kommer att finnas på Hannäsvägen, men bortmonteras under vinterhalvåret så
plogning kan ske.
Fornbos bibliotek.
Du har väl upptäckt vårt bibliotek i busskuren. Där kan du låna eller skänka böcker. Vi önskar
på så vis varandra ett sommarnöje med en spännande bok.
Kräftfiske
Se separat bilaga
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

