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Väghållning 

Bommen vid stora badet är låst under vinterhalvåret. 

Farthindren är borttagna under vintern, men monteras åter i vår. 

Snöpinnar kommer att sättas upp i slutet av oktober. 

Vinterväghållningen kommer även i år att skötas av Åkersnäs Gräv och Lantbruk AB. 

För hjälp med privat plogning kontakta Arne Eriksson 0157-61060 eller 0737-786882 för att 

diskutera ett pris. 

En ny sandlåda kommer att ställas vid brevlådorna vid korsningen Fornbovägen/Kremlavägen 

 

Båtar. 

En påminnelse: Passa på att märka upp din båt med tomtnummer nu när den tas upp. 

 

Grillar 

Grillar finns färdigställda inför nästa grillsäsong vid lilla badet och vid båt bryggorna 

 

Sommarbiblioteket 

Ett stort tack till Christina Hegefjärd som sköter sommarbiblioteket. Det berikar vår läslust.  

 

Redovisning av kräftfisket 2017 

Kenneth, Janne och Gunnar stod för uthyrning av kräftburar. Kräftfisket gav 8 650 kr av det 

beloppet har 20 miniburar inhandlats för 315 kr. Den totala summan blev 8 335 till båt och 

fritidsföreningen. 

Evy Siverby meddelar att det i år har det varit mycket kräftor men mycket har varit smått. 

Hon tror ändå att de som fiskat kräftor varit nöjda med resultatet. 

 

IP Only 

IP Only har nu påbörjat sitt arbete och kontaktar nu de fastighetsägare som visat sitt intresse. 

De ringer upp och vill få ett möte med ägaren så att de får vetskap om var de kan gräva för 

fiber på fastigheten. 

 

Studsmattor på samfällighetens mark 

Se separat bilaga 

 

 

 

 



Kommunalt vatten och avlopp (kopierat från hemsidan för Sörmland vatten) 

I dagsläget (2017-03-17) är ingenting förändrat mot tidigare kommunikation när det gäller 

tidsplanen. Detaljer om vart vi ska börja gräva och i vilken ordning för de specifika områdena 

kommer inte att kunna presenteras förrän vi gått ut med upphandling. Som vi meddelat 

tidigare kommer vi inte att ha mer detaljerad information förrän närmare 2018/2019. 

 

De projekt som påverkar arbetet med kommunalt vatten och spillvatten till Fornbo, Fållökna 

och Malmsjöberg är: 

- Överföringsledning dricksvatten från Katrineholm - Flen. Upphandling är klar och    

byggnation är påbörjad. Beräknas vara klart hösten 2018. 

- Projekt ombyggnation av Flens reningsverk. Projektering och upphandling påbörjas i år. 

Planerat bli klart 2020/2021 

- Parallellt har vi beställt förprojektering för att skapa upphandlingsunderlag av 

överföringsledningar Malmköping - Flen. Beräknas vara färdigbyggt under 2020. 

- Parallellt pågår arbetet med förprojektering för att sedan kunna gå ut på upphandling av 

entreprenaden (byggnation) till områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg. Mål klart 

2020/2021 

 

Ett glädjande besked om gamla väg 55 

Flens Kommun kommer att ta över gamla väg 55. Ett formellt beslut kommer att tas på nästa 

kommunala fullmäktigemöte 2017-10-26. (Läs gärna även artikeln i Eskilstunakuriren 2017-

10-13.) 

Buss 430 0ch 700 kommer att ha samma trafikering som i dag enligt tidtabell gällande 2017-

10-12  - 2018-12-08.     

 

 

Styrelsen önskar alla en skön höst med härliga promenader på vårt Fornbo 


