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Midsommar på Fornbo 

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

var dans och lekar.  På midsommardagen var det dags för den traditionella 

fotbollsturneringen. Allt var väl genomfört och mycket trevligt. 

 

Fler aktiviteter under sommaren 

Förra årets bouleturnering upprepades i år. Tolv lag tävlade och medaljer delades ut till de tre 

bästa lagen. Åke och Tage höll ordning på tävlandet och ordnade även med korv och dricka.  

Fisketävling har det också varit med olika mycket napp. 

I augusti är det kräftfiske se anslag på infotavlan. 

 

Årsavgift 2018 

Årsavgiften har höjts till 5000kr. Den ska vara inbetald till Fornbo Samfällighetsförening bg 

5502 - 3790 senast 31 juli 2019. 

 

Det finns möjlighet att dela upp avgiften om man tar personlig kontakt med kassören. Ny 

kassör är Maria Grådh, Hannäsvägen 3, e-post: maria.grad3@gmail.com  

 

Informationsmöte 8 juli 

Kommunen var på plats för att svara på frågor om eventuella förändringar av detaljplanen iför 

Fornbo i samband med anslutning till kommunalt VA. På mötet framkom inte så mycket, det 

var nog mest att se som ett första introduktionsmöte.  

 

Styrelsen har efter mötet svarat på ett antal frågor angående detaljplanen från kommunen   

bl.a. om båtuppläggningsplatser, ladan, lek- och bollplaner, parkeringsytor. Sen tidigare har 

styrelsen också fått frågan hur ytan mellan fastighet och väg ska hanteras. Delar av detta har 

enkla svar och andra kräver mer funderingar, bl.a.  har styrelsen efter stämman i juni fått i 

uppdrag att se över befintliga och framtida lekplatser i området. 

 

 

 

Sommarbiblioteket 

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

böcker. 



 

 

 

Djur och natur 

Vildsvin har lämnat spår i området både på enskild tomt och allmänning. Det är oklart hur 

många djur som finns i närområdet. Även älgar har synts vid flertalet tillfällen. 

 

Det har i år blommat mycket i våra dikesrenar, blommorna avlöser varandra. I diken och på 

andra platser blommar det även lupin. Den är vackert blommande men tyvärr är det en växt 

som konkurrerar ut alla andra växter. Naturvårdverket uppmanar till att begränsa lupinerna 

och även ta bort dem helt där de konkurrerar ut andra blommor. 

(https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-

frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Blomsterlupin-/)  

 

 

Blandat 

Påminnelse att se över märkningen av brevlådan, numret ska vara väl synligt. Även 

tomtnumret vid husen bör vara väl synligt, det underlättar för alla som letar, både 

privatpersoner och hantverkare. 

 

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

busskuren. 

 

Observera att Wellpapp inte får kastas i insamlingskärlet för tidningar.  

 

I år är det ju inte lika torrt och lika stor brandrisk som förra sommaren men försiktighet krävs 

ändå och förbipasserande har uppmärksammat att det varit öppen eld i grillplatsen vid stora 

badet utan att någon bevakat.  

 

 

Kontaktuppgifter till styrelsen 

Det är ny styrelse efter årsmötet och en del förändringar, kontaktlista finns med i detta 

utskick. 

 

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

information. 

 

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

 

 

Styrelsen önskar alla en fortsatt skön sommar. 
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