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Sommaren har varit varm och vattnet lockat till många bad. Vi har som förra sommaren
påverkats av restriktioner även om det delvis lättat. Det har ändå kunnat genomföras en del
gemensamma aktiviteter
Midsommar
Ingen traditionellt firande men midsommarstång restes och det fanns femkamp och
tipspromenad. Tack till er som ordnade.
Fler aktiviteter under sommaren
Sommarträning vid stora badet med många deltagare, denna sommar kunde vi träna två
gånger i veckan. Tack till Thomas som ledde gympan.
Bouleturnering även iår. Tage och Åke häll ordning på lagen.
Fisketävling har det också varit med olika mycket napp.
Nu i augusti är det kräftfiske se anslag på infotavlan och vid brevlådorna.
Årsmöte lördag 28 augusti kl. 11.00 vid Stora badet.
Handlingar till mötet har mailats eller skickats ut till alla. Har du / ni inte fått handlingar
kontakta sekreterare Lena Wester tomt 35 eller e-post lena.g.wester@gmail.com.
Påminnelse även om inbetalning av årsavgiften, årsavgiften behöver trots att årsstämman än
inte beslutat om avgiftens storlek betalas in. Årsavgift 5000kr skulle vara inbetalt 31 juli till
Fornbo Samfällighetsförening bg 5502 – 3790.
Skulle stämman besluta om lägre avgift återbetalas mellanskillnaden
Vatten
Det har troligen inte undgått någon att vi haft problem med vårt vatten i sommar. Vi har inte
kunnat använda det varken till att dricka eller matlagning. Orsak till det otjänliga vattnet kan
kort beskrivas så här: ovanligt stor förbrukning av vatten (även läckor) i kombination med
ökad mängd humus efter myckna regnandet, som lett till att vattenverkets filter geggat igen
och kloreringen av vattnet då inte fungerat optimalt.
Allt är nu åtgärdat i vattenverket (filter bytta och kloreningen justerad), ny kemisk
provtagning är gjord och vi tror att svaret kommer snart.
Information om provsvar kommer så fort vi vet.
Vi har lånat en vattenvagn från Sörmland vatten under en period, den vagnen får vi tyvärr inte
låna längre så nu får alla hämta vatten själva i vattenkiosken i Flen tills vi får provsvar.

Mer om vårt vatten
Sommaren har varit varm och torr och vi vattnar blommor och grönsaker MEN
vi behöver vara rädda om vårt vatten och det är
inte tillåtet att vattna sina trädgårdar och gräsmattor med vattenspridare.
Givetvis får de som har egen en brunn göra det men är du som fastighetsägare ansluten till
sommar eller vintervatten är det inte tillåtet.
Anledningen är givetvis att vi har begränsad tillgång till vatten genom vårt vattenverk. Vi kan
inte producera så mycket vatten att alla tomtägare kan använda en vattenspridare för sin trädgård.
Styrelsen har observerat att under de varma dagarna som varit har många fastighetsägare
struntar i förbudet och vattnat med spridare. Styrelsen vill betona att det inte är ok. Tänk på
att vi är 190 fastigheter som ska ha vatten.
Hoppas på förståelse för våra regler som enbart handlar om att säkra vattenverkets kapacitet
och kvalitet. Vi behöver vårt vattenverk tills det är klart med indragningen av kommunalt vatten.
Detaljplan
Nu är kommunens förslag på ny detaljplan klart och finns för granskning för alla. Förslaget
sitter uppsatt på Ladan. Förslaget går också att hitta på kommunens hemsida :
www.flen.se/bygga-bo-miljö/samhallsplanering/pagaende detaljplan/
Berörda enskilda tomtägare har fått direkt information av styrelsen och styrelsen kommer
även svara på de detaljer som berör föreningen. Synpunkter på detaljplanen kan lämnas till
kommunen tom 5 september.
Planering pågår för informationsmöte med Sörmland vatten och Södermännen
Grävningsarbeten för V/A fortsätter nu efter semesteruppehåll. Allt eftersom arbetet
fortskrider dyker frågor upp och styrelsen har därför tagit initiativ till detta möte. Vi har ännu
inte fått något datum för detta möte, men hoppas det blir snart.
Det förefaller som om grävningarna vid några tillfällen sker på ett vårdslöst sätt, skador på
enskilda tomter och allmänning har i vissa fall varit större än förväntat. Att det påverkas vid
grävandet förstår vi ju alla men styrelsen uppmanar nu alla enskilda tomtägare att
dokumentera/ fotografera hur det ser ut innan grävning påbörjas vid er tomt för att ha fakta
vid eventuella meningsskiljaktigheter vid återställande efter grävning.
Blandat
Påminnelse att se över märkningen av brevlådan, numret ska vara väl synligt. Även
tomtnumret vid husen bör vara väl synligt, det underlättar för alla som letar, både
privatpersoner och hantverkare.
Saknar du gröna påsar? Nya finns i en låda bakom sopcontainern, kan ibland även finnas i
busskuren.
För att kontakta styrelsen använd mailadress styrelsen@fornbo.se
Styrelsen önskar en skön sensommar och hoppas många kommer till årsmötet.

