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Ingress: Så börjar hösten göra sitt antågande. Luften blir kyligare och friskare. Fornbo sprakar
av de vackra höstfärgerna. En promenad längs våra välskötta promenadstigar är uppfriskande.
Att sitta ned på de fina bänkarna längs stigarna och filosofera är en ynnest i vår oroliga värld.
Årsavgift
En påminnelse till de medlemmar som valt att dela upp årsavgiften. Resterande avgift om
1 000 kr till Fornbo Samfällighetsförening betalas senast 31 oktober 2015 till bankgiro 55023790 (som en del av den totala avgiften, som fasställdes till 3 000 kr på årsmötet) Glöm inte
att uppge tomtnummer så det framgår vem som betalt.
Boulebana
Boulebanan kommer att anläggas nu i höst vid stora badet. Spel kan utövas så snart banan är
klar och vädret tillåter.
Båtplats
Båt-och fritidsföreningen meddelar att det finns båtplatser lediga. Information fås av Stefan
Håkansson tomt 89 e-post stehak@comhem.se
Väghållning
Vinterväghållningen kommer att även i år att skötas av Åkersnäs Gräv och Lantbruk AB.
Synpunkter på plogning och sandning lämnas till Robert Cato, 0708-162378 eller
robban.cato@gmail.com.
OBS! I upphandlingen ingår ej sandning vid brevlådorna. Sand kommer att finnas i
sandlådorna och det är allas vårt ansvar att se till att det blir sandat vid brevlådorna.
Vi sätter upp snöpinnar och tar bort farthindren på Hannesvägen under hösten.
För hjälp med privat plogning kontakta Arne Eriksson 0157-61060 eller 0737-786882 för att
diskutera ett pris
Återvinning.
Information: Vi får alla en faktura från Sörmland Vatten på sophämtning. I den fakturan ingår
inte tömning av tidning och glascontainern. Den fakturan betalas av föreningen. Om möjligt
kan vi alla hjälpas åt att hålla den kostnaden nere genom at då och då ta med glas och
tidningar till de kommunala återvinningsstationerna.
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Kräftfisket
2015 års kräftfiske har utfallit mycket bra.
Under perioden 5 augusti till 15 september har 8 083 kräftor tagits upp varav 5 134 har varit
godkända. Resterande kräftor har satts tillbaka i Nedingen
Det har gett ett tillskott till fritidsföreningens kassa med 8.350:Vår Skog
Fornbos Samfällighetsförening består av 190 fastigheter samt en gemensamhetsanläggning
där vår skog ingår. Andelstalet i föreningen är 1.
Det innebär att vi naturligtvis äger vår egen fastighet, men vi äger dessutom 1/190 av
gemensamhetsanläggningen.
På årsstämman 2004 fasställdes den skogsbruksplan som Skogsvårdsstyrelsen
(Skogsstyrelsen) tog fram under 2003 och som presenterades av Skogsvårdsstyrelsen på ett
informationsmöte, till vilken alla fastighetsägare var kallade.
Skogsbruksplanen är inte tillfulla genomförd under den 10 års period för vilken den är
beräknad.
Det arbetet som av olika anledningar inte genomförts kommer nu att verkställas.
Det gäller skogen bortom Bläcksvampsvägens slut, ett timmerproduktionsområde enligt
skogsbruksplanen.
De mogna granarna på, längsmed, den norra sidan, vilket motsvarar ca 30-40% av området,
kommer att fällas för att i vår ersättas av nyplanterade granar.
Detta för att ta ut mogna granar medans trädens virkesvärde står högt samt skapa en
föryngring av skogsområdet. Friska lövträd samt mindre barrträd kommer att sparas.
Styrelsen kommer under året att kontakta Skogsstyrelsen för att få saklig, opartisk och
professionell hjälp att förnya skogsbruksplanen. Resultatet av det arbetet kommer att
framläggas på årsstämman 2016.

Med hösthälsningar från
Styrelsen
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