
Sommaren är slut och hösten har kommit, arbeten har utförts på stora badets och gjort det 
redo för nästa sommars bad. Sand har spridits  och vass har tagits bort, under vintern kommer 
också duk med sand  läggas ut på isen. Gå gärna förbi och titta. Arbetet utförs av entreprenör. 

Sommarbiblioteket är stängt för säsongen och stort tack vill vi ge till Christina Hegefjärd för 
hennes engagemang för vårt biblioteket. 

Cykelsäsongen har tagit slut, men inför nästa år kommer här ett tips om en cyckelväg: utmed 
väg 55 mellan vägen och Lilla Lottsjön fram till Solberga. Det går nu att cykla parallellt med 
55:an nästan fram till Kramnäs. Detta ger nya roliga cykelmöjligheter för oss i Fornbo. 
Tack Gustaf O.för tipset. 

Tennisbanans staketstolpar har förstärkts, så nu ska det var säkert. Arbetet utförts av 
entreprenör. 

Väghållning 
Bommen till stora badet är låst under vinterhalvåret. 
Farthindren monteras bort inför vintern och sätts tillbaka i vår. Snöpinnar sätts upp i slutet av 
oktober. 
Plogning och sandning i vinter kommer skötas av Åkersnäs Gräv och Lantbruk AB.Vill man 
ha hjälp med privat plogning kontakta Arne Eriksson 0157-61060. 

Fiber: IP Only 
På nyheterna har rapporterats att IP Only har problem med fibernedgrävning i landet , men i 
Fornbo kommer det börjas grävas nu. Det är företaget Nettel som gräver åt IP Only. Nätters 
målsättning är att alla ska ha fått fiber före vintern. Två ”huvudkablar” kommer att dras in i 
området. Nedgrävningen börjar på Musseronvägen och sen väg för väg. 

Grävningen kommer i första hand utföras i dikeskanten, men också i vägkanten, detta för att 
undvika en mer bestående skada i skada.  Fibernedgrävningen kommer att ske i vägens sida, 
och därför kommer man också att behöva gräva tvärs över vägen för att komma till alla 
tomter.  Detta kommer att medföra vissa olägenheter i form av försämrad framkomlighet. Vid 
grävning tvärs över vägen kommer man inte kunna passera med bil.  Det tar c.a 2 timmar 
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innan det är klart, så ha lite extra uppsikt ifall ni behöver åka och de gräver på din väg. 

Vi hoppas att allt ska fungera och IP Only har enligt avtal skyldighet att återställa allt som det 
var innan nedgrävning. Det var ju vissa problem med grävningen på tomterna så kontakta 
styrelsen om du upplever att det inte återställs på ett bra sätt. 

IP Only kommer efter grävningen successivt koppla in hus efter hus. Du får meddelande från 
IP Only när inkopplingen är klar. Sedan får du ta kontakt med någon av de operatörer IP Only 
har avtal med och starta upp ditt abonnemang.  
Viktigt att strömmen är på till boxen annars kan inte IP Only testa att signalen fungerar. 

Kommunalt vatten och avlopp 
Ingen ny information vi hänvisar till kommunens hemsida för aktuell information. 

Fornbo hemsida 
Med anledning av nya Dataskyddsförordningen GDPR måste vi  lösenordsskydda hemsidan, 
då det finns personuppgifter där. Ni kommer alla få lösenordet per mail och ni som inte har e-
post kommer få lösenordet per post. 

Vattenverket 
Vattenproverna som tas regelbundet har under 2018 visat på bättre kvalitet än tidigare. En 
möjlig förklaring är att vattenintaget nu ligger längre ut och djupare, detta p.g.a. av att 
ledningen fick bytas i vintras. 

Sommarvattnet stängs nu av, v.41 och ledningarna töms på vatten. Här är några saker att tänka 
på så att ni inte drabbas av skador på hus, ledningar och kranar.  
Du som är husägare ansvarar själv för att tömma ledningarna på sommarvatten, detta för att 
minimera risken för frysskador. Efter att vattnet är avstängt se till att öppna din kran, lossa 
eventuella kopplingar och se till att ledningarna är tömda.  

V.17 sätts vattnet på igen och då bör kranarna vara stängda igen så att inte vattnet står och 
spolar i onödan. 

Även vintervattenledningarna behöver ses över, både i hus och på tomten, speciellt om huset 
står tomt över vintern. 
Varje vinter är det vattenläckor i området  så styrelsen uppmanar verkligen att göra detta 
ordentligt. Det kostar både tid och pengar att åtgärda skador. 

I vår kommer vattnet att slås på gata för gata. Detta för att det finns risk att IP Only grävt av 
sommarvattenledning utan att varken dom eller vi märker det.  Så vi hoppas på förståelse att 
det kan ta lite längre tid få vatten i vår om det är läckor som behöver lagas. 

Till sist uppmanar vi alla att märka sina fastigheter med tomtnummer, kan ju var bra  i dessa 
grävtider. 

Styrelsen önskar alla en skön höst  




