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Sommaren är här och vi har redan haft en värmebölja och temperaturen i vattnet har stigit till 

över 20 grader. Pingisbordet har nu satts upp vid stora badet, racket och pingisboll får man ta 

med själv. 

 

Från årsstämman 

Stämman hölls vid stora badet. 57 fastigheter var representerade. Med detta Fornboblad 

medföljer ny kontaktlista för styrelsen, inga stora förändringar. 

För att kontakta styrelsen använd mailadress styrelsen@fornbo.se   

Protokoll från stämman sitter uppe på anslagstavlan och finns även på hemsidan 

www.fornbo.se     

 

Årsavgift för 2022 är 4500 kr 

Den ska vara inbetald till Fornbo Samfällighetsförening bg 5502 - 3790 senast 31 juli 2022. 

 

 

Midsommar på Fornbo 

I år kunde vi ha ett vanligt midsommarfirande och många kom till stora badet. 

Midsommarstången kläddes och restes, lotteri, dans och lekar. Många stod i kö för grillkorv 

och barnen fick godis. Värmen lockade även många till midsommarbad. 

Stort tack till fritidsföreningen och andra frivilliga som ordnade allt.  

På midsommardagen var det dags för den traditionella fotbollsturneringen.  

 

Kommande aktiviteter under sommaren 

Bouleturnering blir det lördag 23 juli, först till kvarn. Anmälan till Svante Sundelin sms eller 

telefon 070-88 21 448, men snabba på ni som är intresserade för anmälningstiden går snart ut. 

Fisketävling blir det också den 16 juli, grillkorv utlovas till fiskare. 

Sommarjympa blir det i år också vid stora badet, preliminärt startdatum enligt jympaledaren 

Thomas är 13juli men tid inte faställd. 

Däremot blir det inget kräftfiske i år, stämman biföll motionen som föreslog uppehåll med 

kräftfiske för att beståndet av kräftor behöver återhämtning. För mer information läs i 

årsmöteshandlingarna där motionen finns med och i protokollet för mer diskussion runt 

frågan. 
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Sommarbiblioteket 

Sommarbiblioteket är på plats i år igen. Passa på att läsa, du kan låna, byta och/ eller lämna 

böcker. 

 

Blandat 

Grävandet fortsätter, det är sommaruppehåll på arbetet från v.28 -31. 

För mer information om grävandet kan ni läsa informationsbrev på hemsidan och på 

anslagstavlan. 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla en fortsatt skön sommar. 

 

 


