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Sommaren har börjat med både sol och regn, gynnsamt för bär och svamp. Vilket kan passa så
här i hemestertider. Coronapandemin fortsätter och vi påverkas i Fornbo liksom alla andra.
Inget vanligt midsommarfirande i år men stort TACK till Christina Hegefjärd som med några
medhjälpare klädde midsommarstången med blommor och blad, satte upp femkamp och
tipspromenad.
Den sedvanliga fisketävlingen kunde genomföras iallafall med ovanligt stort deltagande.
Årsstämman
Som tidigare meddelats så är årsstämman uppskjuten till 5september, styrelsen hoppas att den
ska kunna genomföras men hur är för tillfället oklart.
Årsmöteshandlingarna har inte skickats ut än, men dom kommer i god tid före stämman.
Årsavgift
Påminnelse om inbetalning av årsavgift 3500kr. Den ska vara inbetald till Fornbo
Samfällighetsförening bg 5502 - 3790 senast 31 juli 2020.
Information från ordförande/styrelsen fanns i Fornbladet-maj angående uttag av årsavgift trots
att ingen årsstämma kunnat genomföras.
Sommarträning
Passa på och träna tillsammans med andra i sommar. Träningen leds av Thomas på onsdagar
kl.8.45-9.30 vid stora badet.
Kräftfiske och våra kräftor
Kräftfisket börjar den 5:e augusti. Meddelande kommer upp på anslagstavlan. Burar lämnas
som tidigare år ut av Stefan Håkansson tomt 89, 070 - 2936141, Kenneth Siwerby tomt 90,
073 - 0732055 samt Gunnar Anderlund tomt 50, 073 - 3747903.
Det är signalkräftor vi har i sjön. Kräftorna blir könsmogna mellan 2 - 6 års ålder. Kan leva
upp till ca 20 år. De kan bli upp till 20 cm långa. Även signalkräftor bär pesten i skalet men är
mer motståndskraftiga mot den. Dock är det så att pesten på vissa håll i Skåne o i Västergötland slagit ut bestånden. Man vet inte riktigt varför men teorier om vattenkvalitén förekommer.
Kräftans fiender är framförallt mink, gädda, abborre, gös och andra kräftor.
Det är ganska lätt att skilja mellan hane och hona, hannen har smalare stjärt, större klor och
vänder man på kräftorna så har hanen ett par ben mer än honan. De här benen sitter längst
fram på stjärten upp mot framdelen.

Kräftor är allätare, mesta födan är sjögräs o annan växtlighet. Hur mycket en kräfta växer på
ett år avgörs av vattentemperatur o födotillgång. Stora kräftor ömsar skal en gång om året medan de små gör det varannan vecka. Parning sker under september-oktober.
VIKTIGT: OM MAN TAR KRÄFTOR UNDER 10 CM RISKERAR BESTÅNDET ATT
KOLLAPSA. DE KRÄFTOR VI SKA TA UPP SKA VARA MINST 11 CM FRÅN STJÄRT
TILL HUVUDETS FRAMKANT. OM DET ÄR GRÄNSFALL SÄTT HELLRE TILLBAKA DOM.
Kräftorna lever på hårda bottnar där de kan hitta gömslen under stenar eller sjunkna träd eller
något annat. Vid undersökningar har man konstaterat att kräftor rör sig över relativt korta avstånd, i flesta fall mellan 40 - 50 meter, undantag finns så klart. Detta medför att man ska ha
som huvudregel att sätta tillbaka småkräftorna där de fångades, annars riskerar man att det
blir mest småkräftor på vissa platser. Kräftorna mellan 7 - 10 cm långa är ju dom som är 11
cm eller mer kommande år.
Vill man läsa mer finns det ypperlig information på flera sidor på nätet, sök på signalkräfta
Nedtecknat av Stefan Håkansson tomt 89.
Mer om djur och natur
Vildsvin finns i närområdet oklart hur många djur, men det kommer bedrivas jakt av bondens
son på markerna bakom sopcontainrarna. Vi lär få reda på om några djur skjuts.
Räv har synts i området vid flera tillfällen.
Gäss har vi ju i sjön och det märks vid baden, dom blir fler och fler. Försök har gjorts flera
gånger för att skjuta av men det har inte lyckats.
Vid lilla badet har växter tagits bort. Misstanke om att det är jätteloka. Det är något oklart om
det är jätteloka men nu har stora delar av beståndet tagits bort. Jättelokans växtsaft kan ge
brännskador och markägare är skyldiga att ta bort dessa otrevliga växter.
En annan blomma som ökar antal är lupinen, den är vackert blommande men tyvärr är det en
växt som konkurrerar ut alla andra växter. Naturvårdsverket uppmanar till att begränsa
lupinerna och även ta bort dem helt där de konkurrerar ut andra blommor.
Blandat
Titta gärna och se över om din brevlåda är uppmärkt ordentligt, flera saknar nummer, numret
ska vara väl synligt. Även tomtnumret vid husen bör vara väl synligt, det underlättar för alla
som letar, både privatpersoner och hantverkare.
Vi vill alla njuta av våra bryggor vid stora badet, men bryggorna är till för badare och ska inte
användas för långvarig förtöjning av båtar eller fornbobryggor.
Styrelsen har uppmärksammats på att det körs med fyrhjulingar i området, förefaller vara av
mindre varianter. Men även små fyrhjulingar kan köra snabbt och ovarsamt så allmän
uppmaning att visa hänsyn, sänka farten och inte köra runt vid baden.
Till sist kom ihåg att meddela styrelsen eller sekreterare direkt om du ändrar telefonnummer,
adress så att styrelsen har rätt kontaktuppgifter i matrikeln.
På vår hemsida www.fornbo.se hittar du kontaktuppgifter till styrelsen och även annan
information. Det är tills vidare samma styrelse och kontaktuppgifter som tidigare.
För att kontakta styrelsen använd mailadress styrelsen@fornbo.se.
Styrelsen önskar alla en fortsatt skön sommar.

