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Städledarträffen hölls 17 april 2016. Anteckningar från mötet kommer att finnas på vår hemsida 

www.fornbo.se och på anslagstavlan. 

Önskar du ved? Kontakta Patrik Pettersson,  patrik.pettersson@comhem.se, så kan du erhålla ved 

helt kostnadsfritt, men hemkörningen av veden gör du själv. 

Eldningsveckor i Flens Kommun är veckorna 17 och 40. 

 

Valberedningen har börjat sitt arbete inför årsstämman och vill få kontakt med medlemmar, som är 

intresserade att ta del i föreningens arbete. När du vill anmäla ditt intresse eller ha frågor om 

styrelsearbetet kontakta Evy Siverby tomt 90, e-post evy.siverby@hotmail.com eller telefon 076-

7677592.  

 

Fornbo Samfällighetsförenings årsstämma äger rum den 4 juni 2016 på Amazon i Flen. 
Det preliminära programmet ser ut som följer: 

12:00 Registrering med kaffe och "mingel" 

12:30 Hur långt har projektet kommunalt VA kommit? Per Ivarsson Sörmland Vatten AB 

13:00 Sedvanlig årsstämmoförhandling 

Formell kallelse skickas ut i maj månad med årsstämmohandlingar. Håll även utkik på anslagstavlan 

och på vår hemsida. 

 

Den skrivelse som slutligen skickades av styrelsen till Trafikverket och till Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet i ärendet enskild väg samt indragen busstrafik finns att läsa på vår hemsida 

samt på anslagstavlan. Kännedom av vår skrivelse har även delgivits de politiska gruppledarna i 

kommunen samt Näringsdepartementet.      

 

Latrintömningen har övertagits av Ragnsells. För övrigt ingen skillnad mot tidigare, således 

upphämtning av kärlen vid uppfart till tomten. 

 

Sopsorteringen, som det tidigare annonserats om, har blivit försenad enligt Sörmland Vatten AB. Vi 

avvaktar vad som kommer att hända. Komposterar du själv får du naturligtvis fortsätta med det. 

 

Midsommar på Fornbo firas med midsommarfest vid stora badet på midsommarafton med början 

kl.12.00. 

På midsommardagen anordnas en fotbollsturnering vid fotbollsplanen med början kl. 10.00. 

 

Fiskekort kan köpas hos Bertil Jonsson, Karl Johansvägen 61 och Stefan Håkansson, 

Skogsriskavägen 89. Fiskekort kan även köpas på vår årsstämma. 

 

Med vårhälsningar från styrelsen 


