
Verksamhetsberattelse 2017 - april 2018 for Fornby 
samfailighetsforening 

Under 2017 - april 2018 har styrelsen haft 11 st moten, varav 2 st under det forsta 
halvaret 2017, 5 st under det andra halvaret 2017 och 4 st under januari - april 2018. 
De fragor som i huvudsak har behandlats har vaht fdljande: 

- Eventuell forsaljning av samfallighetsmark 
En arbetsgrupp bestaende av Soimaz Vikstrom och Karin Stromdahl arbetade 
under aret med denna fraga. Ett informationsmote holls den 26 September i 
Gamla Uppsala skolas matsal, dar arbetsgruppen redogjorde for vad de hade 
kommit fram till sa langt. Styrelsen beslot att en extra foreningsstamma skulle 
hallas den 23 januari 2018 for att eventuellt ta beslut om samfallighetsmark 
skall saljas till andelsagare i samfallighetsforeningen. Kallelsen till den 
stamman distribuerades under vecka 46 via e-post och anslag i miljdstugorna. 
Motionstiden till stamman sattes t.o.m. den 17 december. Vid motionstidens 
slut hade en motion inkommit fran 27 st. medlemmar. 
Vid den extra foreningsstamman beslutade motionsstallarna att dra tillbaka sin 
motion. 

- Grindar i bullerplanket ut mot Osterleden 
Styrelsen har under 2017 utarbetat ett forslag till boende pa Arkeologvagen i 
Fornby Munin, vars tomter angransar till bullerplanket. Det gar ut pa att 
erbjuda dessa boende en grind genom bullerplanket. En del av dessa boende 
och f.d. boende hartidigare uppfort egna utgangar i bullerplanket, som har 
olika utseenden. Styrelsen onskar att dessa utgangar har ett enhetligt 
utforande, och darfor utarbetade styrelsen ett forslag pa hur det kan 
genomforas, som distribuerades till berorda boende den 5 mars 2018. Efter 
aterkoppling fran flera av dessa boende beslutade styrelsen vid sitt mote den 
10 april 2018 att inte ga vidare med forslaget om ett enhetligt utseende pa 
utgangar genom bullerplanket. 

- E-postlista 
Styrelsen har under 2017 arbetat med att fa till stand en lista pa e-
postadresser till samfallighetsforeningens medlemmar, for att forbattra 
kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna. I slutet pa januari 2018 



bestod denna e-postlista av 98 st. e-postadresser, representerande 72 st. 
hushall (av totalt 87 st. hushall). 

- Lekplatsen 
Lekplatsen har pa sistone varit i behov av en besiktning, och darfor har 
styrelsen forsokt hitta ett foretag som kan komma och besiktiga den. Gungan 
har skador som behover repareras, och planen har varit att en besiktning skall 
ge en helhetsbild av lekplatsens behov av eventuella reparationer. 
Besiktning skedde den 24 april 2018, och besiktningsmannen konstaterade da 
bl.a. att det ar rota i tva av gungbenen. Gungan kan dock fortfarande brukas, 
men bedoms vara i behov av reparation. 

- Gatubelysning 
Det har varit problem med gatubelysning i Fornby Hugin, da ett antal lampor 
var ur funktion en langre tid under 2017. En elfirma aniitades, som utforde 
felsokning och reparation. 

Den ordinarie arsstamman 2017 holls pa formiddagen den 20 maj i Nyby servicehus 
aula. 

En staddag anordnades pa eftermiddagen den 20 maj 2017, da bl.a. foljande 
arbetsuppgifter utfordes: 

- Rensning av ogras pa gronytor och vid vagar och trottoarer. 
- Upplockning av skrap pa omradet. 
- Pafyllning av godsel pa planteringar. 
- Pafyllning av fallgrus runt rutschkanan. Vandning av sand i sandladan. 
- Stadning av miljbstugorna. 
- Malning av vindskivan pa bullerplanket. 

Fornby, Uppsala 2018-04-28 

/ Peter Hagstrom 

Ordforande, Fornby samfallighetsforening, Uppsala 


