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Midsommar på Fornbo
Ett stort tack till alla ni som anordnade det fina midsommarfirandet på midsommarafton och
fotbollsturneringen på midsommardagen.
Fisketävling
Tack Stefan Håkansson med flera för en trevlig genomförd fisketävling. Vädret var inte på
topp, men deltagarna med eller utan fångst.
Årsavgiften 2017
Stämman beslöt att årsavgiften för 2017 höjs med 500 kr. Årsavgiften uppgår således till
3 500 kr.
Stämman beslöt även att endast en förfallodag gäller. Årsavgiften skall vara inbetald till
Fornbo Samfällighetsförenings bg 5502-3790 senast den 31 juli 2017.
Stämman beslöt att en förseningsavgift av 100 kr får tas ut vid försening av inbetalningen.
Kompostpåsar
Har dina kompostpåsar tagit slut? De finns att hämta i plastlådan bakom sopcontainern.
Båtar på Fornbo
Alla båtar måste ha tomtnummer märkta på båten. Det gäller även de som ligger på land.
Grillplatser
Grillplatsen vid lilla badet snyggas till och en ny grillplats ordnas vid båtbryggorna.
Att tänka på:
Bevattning
Tänk på att inte använda vattenspridare vid bevattning om du inte har egen brunn. Vi har
begränsade resurser i vår vattenreservoar i ladan.
Eldningsveckor på Fornbo
Eldningsveckorna på Fornbo är veckorna 17 och 40.
Vägdiken
Att varje fastighetsägare svarar för vägdiken vid egen tomtgräns så dikena hålls fria från
växtlighet och så att vattnet kan rinna fritt.

Fornbos bibliotek
Biblioteket finns i busskuren där du kan låna eller skänka böcker.

Farthinder
Nu har vi fått farthinder på Fornbovägen. Kör försiktigt!
Kräftfisket
Kräftfisket startar den 2 augusti och ansvarig för uthyrning av kräftburar är:
Kenneth Siverby tomt 90 tel. 0730732055, Gunnar Anderlund tomt 50 tel. 0733747903, Janne
Ek tomt 104 tel. 0706101497.
Endast föreningens burar får användas. Vid varje tillfälle får tomtägare med fiskekort hyra 5
stycken burar á 10 kr per styck.
Ytterligare burar kan få hyras om de finns obokade burar kvar. Kräftor mindre än 11 cm får
inte tas upp. Kontant betalning sker vid hämtning av burarna. Kräftburarna hämtas kl. 15.00
och återlämnas senast påföljande dag kl. 11.00.
Kontaktuppgifter styrelsen
Du som har dator finner alla kontaktuppgifter på vår hemsida www.fornbo.se under rubriken
FAKTA. Du som får Fornbobladet i din brevlåda får kontaktuppgifterna som bilaga till detta
Fornboblad.
Föreningens e-postadress är styrelsen@fornbo.se. Använd gärna den adressen så får alla i
styrelsen ditt mejl samtidigt.

Vi i styrelsen önskar Er alla en fortsatt skön och härlig sommar

