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Midsommar på Fornbo 

Midsommarfirandet var i vanligt ordning lyckat. Midsommarstången kläddes och restes, det 

var dans och lekar. När firandet var över kom regnet. På midsommardagen var det dags för 

den traditionella fotbollsturneringen. Allt var väl genomfört och mycket trevligt. 

 

Fisketävling 

Det nappade bra trots värmen och både unga och gamla deltog. 

 

Bouleturnering 

Många samlades för att heja på de tävlande. Elva lag deltog och de spännande matcherna 

pågick hela em. Korv och dricka bjöds så att alla skulle orka. Till slut segrade  Marcus och 

Åke, förstapris var en liten klotgrill. 

 

Utställning i ladan 

I ladan visades många fina alster gjorda av boende i Fornbo. Det var målningar/teckningar  i 

olika tekniker, lapptäcken, keramik m.m. Inger hade tagit initiativ till och ställt i ordning 

utställningen. 

 

Stort tack till alla som bidragit med kreativa och konstruktiva insatser för arrangemangen i 

Fornbo under sommaren. Det uppskattas mycket! 

 

Årsavgift 2018 

Årsavgiften ska vara inbetald till Fornbo Samfällighetsförening bg 5502-3790 senast 31 juli 

2018. Avgiften  är densamma som förra året, 3500kr.  

 

Sommarbiblioteket 

I vårt sommarbibliotek i busskuren kan du låna, byta eller lämna böcker. 

 

 

 

Soppåsar för matavfall 

Saknar du gröna påsar?Nya finns i en låda bakom sopcontainern, kan ibland även stå i 



 

 

busskuren. 

 

Blandat 

Det är som alla vet mycket torrt och stor brandrisk. I skrivande stund är det totalt eldnings- 

och grillförbud.   

 

Regn har vi inte fått på länge och vi behöver vara försiktiga med vårt vatten. Det är lätt att tro  

att vi har hur mycket resurser som helst eftersom vattnet tas från sjön, men vi har begränsade 

resurser i vattenverket. Just nu så konsumerar vi 6000 L i timmen mot vanligen  

10 000 L per dygn under lågsäsong. Att vattna med vattenspridaren är endast ok om man har 

egen brunn. 

 

Farthindren har kommit på plats igen. Tänk på att köra försiktigt, det dammar även mindre då. 

 

Det har varit mycket varmt och även hundar vill bada, badplats för hundar finns vid 

båtbryggorna.  

 

Omklädningsrummen och toaletterna har börjat rustas upp med hjälp av Tage och 

arbetsvilliga medlemmar. 

 

 

Kontaktuppgifter till styrelsen 

På vår hemsida www.fornbo.se hittar du alla kontaktuppgifter och även annan information. 

Du som får Fornbobladet i brevlådan får kontaktuppgifterna som bilaga till detta Fornboblad. 

För att kontakta styrelsen använd mailadress styrelsen@fornbo.se. 

 

 

Styrelsen önskar alla en fortsatt skön sommar. 
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