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Hösten närmar sig även om det fortfarande är sommarvarmt vissa dagar. Inga höstfärger än 
men en del torra löv faller. I skogen finns det lingon men svamp är det visst inte så mycket av 
än, kanske kommer nu efter regnet. 
 

Badplatserna / tennisbanor 
Det var mycket gäss som smutsade ner på båda badplatserna tidigt på badsäsongen. Efter att 
några gäss sköts försvann dom helt och situationen blev mycket bättre. Diket vid stora badet 
har rensats för bättre avflöde av dagvatten.  Bord och bänkar har lagats, nya fina trappor till 
omklädningsrummen har snickrats med stor hjälp av Åke, TACK!  
De skymmande träden som stämman beslöt ta ner vid badet (för att få mer kvällssol på 
bryggan) har tagits ner. Ett träd kvar som tas ner när det går stå på isen. 
Önskemål har framkommit om bättre stege vid båtbryggan och ny stege kommer till nästa 
badsäsong. 
Tennisbanan har använts något mer i sommar, viss röjning av sly har gjorts och kommer 
rensas ytterligare runt banan. 
 

Dikesklippning 
Några av er har undrat när dikena klipps. Vi klipper dikena endast en gång om året i slutet av 
sommaren då blomningen är över. I år blev det lite fördröjt då det var mycket varmt, inget 
regn och stor risk för brand pga. gnistbildning vid klippningen. 

 
Parkslide 
Styrelsen har blivit uppmärksammad av en fastighetsägare, Tack för det! att det finns 
parkslide i området på flera ställen. Parkslide är en invasiv art som kan ställa till mycket 
otrevligheter. Den sprider sig oerhört lätt och kan ta sig igenom husgrunder. Södermännen har 
uppmärksammats på buskarna och dom är nu uppmärkta. Med gult band. Parkslide har långa 
rötter och det sprids genom endast små delar av rötter/växtdelar så det är viktigt att 
Södermännen är informerade, dom har tydligen regler för hur parkslide ska hanteras. Det 
finns fastighetsägare i området som tagit professionell hjälp ta bort parkslide och det tar sedan 
flera år innan man är säker på att det inte kommer tillbaka. Vad styrelsen har förstått är att 



 

 

man inte bör ta bort parkslide själv utan att verkligen veta hur man ska göra, det kan få 
motsatt effekt. Läs mer på Parkslide (naturvardsverket.se) 
Gå gärna förbi vid tomt 139 för att se hur parkslide ser ut, bra om vi kan hjälpas åt upptäcka 
om det växer på fler ställen. Viktigt för städlagen att veta så man inte klipper/ röjer, bäst låta 
växten stå, men markera gärna att det är parkslide. 
 
Rishögen 
Styrelsen vill igen påminna alla om att inte kasta ”fel” saker i rishögen. Rishögen har i somras 
rensats på sådant som inte ska kastas där. Rishögen är ingen komposthög utan det torkar för 
att användas som flis, vilket gör att endast grenar får läggas där. Är ni osäkra finns en uppsatt 
skylt om vad som kan kastas vid rishögen. Tyvärr så har även stora grenar och lövhögar 
slängts på vägen bakom rishögen där man kan köra in och slänga. Det gick därför inte komma 
fram på den vägen med bil och släp. Vi kan endast ha kvar rishögen om den sköts på rätt sätt 
och vi tjänar alla på att den kan vara kvar.  
Det ligger några rishögar i området sedan länge och det är Mellanskog som ska ta hand om 
högarna, vilket tyvärr ibland tar lång tid. Styrelsen har regelbundet kontakt med dom om 
detta. 

 
Rapport från Fornbo fritidsförening 
Fritidsföreningen ansvarar för kräftfiskepengarna och bekostar midsommarfirandet vid badet, 
fotbollsturneringen på midsommardagen, fisketävlingen och bouleturneringen. Det är alltså 
inte samfälligheten som betalar vid dessa aktiviteter utan pengarna kommer från dom som hyr 
burar vid kräftfisket, har varit så i 40 år. 
Svante Sundelin och Kenneth Siverby har ett gemensamt konto för fritidsföreningen. Hittills i 
år har aktiviteterna kostat 7 210 kr. Eftersom kräftfisket är inställt i år kommer 
fritidsföreningen inte få in några pengar. Vi har kvar 9400 kr så nästa år räcker det till 
liknande festligheter, därefter får vi se hur vi går vidare. 

 
Vattenkvalité / Nedingen 
Även denna sommar hade vi en period av otjänligt vatten. Det var samma problem med 
klorering som förra gången vilket gav upphov till för höga värden av triometaner, dessbättre 
behövdes det inte lika stora kostsamma åtgärder för att få ordning på vattenkvalitén och det 
tog kortare tid till att vattnet blev bra igen.  Det är svårt när vattenförbrukningen ökar väldigt 
mycket på kort tid få kloreringen rätt. Sprid gärna till nya grannar att det går hämta 
dricksvatten vid ett tappställe på väg in till Flen vid behov. 
Nedingen växer igen alltmer, det går snart inte ta sig fram på vissa ställen i sjön. Vad som ska 
göras är dock inte så lätt att veta. Fiskevårdsföreningen i Nedingen bevakar detta, men många 
av åtgärderna kostar mycket pengar. Ingen gös kommer sättas ut i sjön i år, tveksamt om det 
finns lekande gös men även en kostnadsfråga. Vid årsstämman berättade Stefan Håkansson 
om projekt fiska bort vitfisk i sjön för att förbättra både vattenkvalité och fiskbestånd men just 
nu finns inga pengar för detta. 
Som tidigare rapporterats kommer det inte var kräftfiske i Fornbos vatten  på 2 år (ett 
stämmobeslut-22). 

 



 

 

Grävning V/A 
Grävandet i våra vägar börjar nu närma sig slutet, inget ändrat slutdatum har angetts även om 
det nu går långsamt på en del ställen, mycket berg och sprängningar. Läs gärna Södermännens 
information på hemsidan www.fornbo.se eller anslagstavlan. Återställningsarbeten av 
diken/vägar har påbörjats och kommer även fortsätta i vår. Efter det kommer det ändå vara en 
hel del tung trafik i området då vi alla ska gräva på våra tomter. 
Några potthål kommer fyllas igen men annars inga större åtgärder på vägarna. 
Styrelsen har som rapporterats tidigare regelbundna möten med Sörmland vatten och 
Södermännen om arbetet som görs och vad som ska göras i efterarbete i området, utan att gå 
in på detaljer finns det oklarheter.  
Även om det mesta verkar fungerat bra har en del klagomål inkommit till styrelsen. VIKTIGT 
Vi vill att ni rapporterar till oss i styrelsen om något har blivit fel / ni upplever verkar 
underligt i samband med grävningarna vid er tomt t.ex har uppmärksammats att vägtrummor 
ligger för högt så att vattnet står kvar i diket. Kontakta oss på styrelsen@fornbo.se eller på 
annat sätt.  
 
Eldning 
Eldningsvecka är v.40 om vädret tillåter och det inte är eldningsförbud. 
 
Inför vintern 
Sommarvattnet stängs av antingen v. 42 eller v.43 beroende på frostrisk.  
För att undvika sönderfrusna kranar med vattenläckor som följd så uppmanas alla medlemmar 
med sommarvatten att: 
Stänga kranen och ta bort slangarna helt från kranen. OBS kranen ska vara stängd 
under vintern. 
 
Till sist en påminnelse till er som ännu inte betalat medlemsavgiften. 4500 kr och den skulle 
vara inbetald till 31juli till Fornbo Samfällighetsförening bg 5502 - 3790 

 
 
Styrelsen önskar alla en fortsatt skön höst  
 

 
 


