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Vintern är här, kanske några hann med att åka skidor när snön kom, men mycket har nu töat 

bort.  Det är fortfarande vinter som märks av texten i det följande, men som ett tidigt 

vårtecken kommer nu också en del information som får oss att se framåt mot varmare årstider.  

 

Plogning 

Snöplogningen har fungerat bra. Kom ihåg att det finns sand i sandlådorna att använda vid 

behov, vissa ställen blir extra halkiga. 

 

IP-Only -fiber 

Under hösten grävdes för fiber vilket inte undgick någon som var i Fornbo. Det var stundtals 

lerigt och vid några tillfällen svårt att ta sig fram. Det mesta verkar ändå ha gott bra men en 

del klagomål har framförts från styrelsen till företagen som grävde. Utmed vissa tomter har 

det blivit mycket lera efter grävandet. Blev även lite strul för några med förbindelsen från 

tomtgränsen men förhoppningsvis har det nu löst sig för alla.  

Allt är inte riktigt klart, vid grävningen fanns spår efter något som kan ha varit en okänd 

fornlämning och därför måste en arkeologisk utgrävning/ undersökning att göras i närheten av 

Skivlingevägen. 

 

Motioner till stämman 

Ta tillfället i akt och var med och påverka vad som händer i Fornbo Samfällighet och skriv en 

motion. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2018 

Motionerna kan skickas till ovanstående adress eller till styrelsen@fornbo.se 

 

Valberedningen 

Valberedningen börjar snart sitt arbete inför årsstämman. Du som är intresserad av att ta del i 

föreningens arbete anmäl ditt intresse till Christina Hegefjärd e-post 

christina.hegefjard@gmail.com eller tel. 0735-872593. 

 

Städledarmöte 

Städledarna kommer att inbjudas till ett möte i slutet på april, datum inte klart. Separat 

kallelse kommer till städledarna om tid och plats. Meddela till era städledare eller styrelsen 

om det är något särskilt som ni övriga medlemmar vill få framfört på detta möte. 

Har du ledsnat på att vara städledare? Prata då ihop dig med dina grannar i ditt 



städledarområde så ni kan få fram en ersättare. 

Eldningsveckorna i kommunen är v17 och v40. 

 

Dikesröjning 

Fastighetsägare ansvarar för vägdike vid egen tomtgräns. Dikena måste hållas fria från grövre 

växtlighet såsom sly och liknande så att vattnet kan rinna fritt. Kontakta styrelsen vid svårare 

fall om vattnet blir stående. Detta kanske inte är aktuellt just nu, men snart är det vår och 

trädgårdsarbetet börjar. 

 

 

Styrelsen önskar en fortsatt bra vinter och vi ser alla fram emot våren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


