Verksamhetsberättelse 2020 för Fornby samfällighetsförening
Under 2020 har styrelsen haft sju st möten jämt fördelade över året. De frågor som i huvudsak har
behandlats har varit följande:
- Hastighetsbegränsningar och farthinder
Då de farthinder som placerades ut i området under 2019 bidragit till lägre hastigheter har inköptes
ytterligare farthinder under 2020. Gångfartsskyltarna som står vid infarterna till området har
kompletterats med skyltar med ”7 km/h”.
- Underhållsplan
Styrelsen har under året fortsatt utveckla underhållsplanen för området. Underhållsplanen ska
uppskatta hur stora årliga avsättningar som behöver göras till underhållsfonden för att säkerställa
att samfällighetens anläggningar kan underhållas på ett tillfredsställande sätt framöver.
Underhållsplanen kommer gås igenom inför varje ny budget, och inför städdagen för att se om det
finns åtgärder som kan fixas av medlemmarna själva.
- Plank
Planken mellan parkeringen och Jan Fridegårds Väg 3 har bytts ut eftersom det ursprungliga planket
hade knäckts.
- Belysning
Arbetet har fortsatt med att byta ut kvicksilverlampor i gatubelysningen till moderna LED-lampor.
- Parkering
Styrelsen har under året hanterat parkeringsfrågor av olika slag, och fortsätter jobba för att
parkeringssituationen i området ska vara så funktionell som möjligt.
- Miljöstationer
Av och till har det varit problem med överfulla kärl i miljöstationerna, särskilt kartonginsamlingen.
Därför har varje miljöstation kompl4etterats med ytterligare ett kärl för kartonger. Det är av största
vikt att alla kartonger plattas ut ordentligt innan de slängs. Kärlen är inte dimensionerade för att
kunna ta hand om stora wellpappkartonger från möbelinköp och dylikt. Sådana förpackningar måste
tas till återvinningscentralen.
Det har också varit problem med dörrlåsen till miljöstationerna. Problemen har försökt hanteras
genom mindre justeringar, men i alla fall dörr och karm till soprummet på Greta Arvidsson väg
kommer mest troligt behöva bytas ut inom en inte alltför avlägsen framtid.

I början av 2021 delade styrelsen ut kärl och papperspåsar för insamling av matavfall ut till alla
hushåll. Matavfall får inte längre samlas in i plastpåsar.
Den ordinarie årsstämman 2020 hölls den 16 maj i samfällighetens lekpark. På grund av
coronapandemin ordnades ingen gemensam städdag.
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