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Hösten är nu här med sina vackra färger och det har varit mycket svamp i skogarna, finns nog
fortfarande ett tag till.
Kräftor har som vanligt fiskats i Nedingen, möjligen något sämre än tidigare år och kräftorna
har varit mindre än vanligt. Pengarna från fiskräftfisket inbringande totalt 6000kr till
fritidsföreningen i Fornbo. Totalt finns nu 16 610 kr.
Fritidsföreningen i Fornbo arrangerar midsommarfirande, både midsommarafton och
fotbollsturneringen midsommardagen. Man bidrar med pengar även vid andra gemensamma
aktiviteter. Pengarna går till korv, dricka och priser. Stort TACK till alla er som ordnar.
Årstämma
Även i år genomfördes stämman utomhus och också senare än brukligt. Normalt håller vi ju
stämma i början av juni. Protokoll finns att läsa på hemsidan och sitter även uppsatt på
anslagstavlan. Styrelsen i sin helhet sitter kvar.
På stämman beslutades att medlemsavgiften även i år är 5000 kr.
Medlemsavgiften ska ha betalats senast 31/ 7 till Fornbo Samfällighetsförening bg 5502 3790
Inför vintern
Sommarvattnet stängs av antingen v. 42 eller v.43 beroende på frostrisk.
För att undvika sönderfrusna kranar med vattenläckor som följd så uppmanar alla medlemmar
med sommarvatten att:
Stänga kranen och ta bort slangarna helt från kranen. OBS kranen ska vara stängd
under vintern.
Väghållning
Vägarna belastas just nu extra mycket då det är mycket tung trafik i området pga grävarbetet.
Några potthål har fyllts igen men övrigt inga stora åtgärder på vägarna nu under
grävningsperioden.
Snöpinnar sätts som vanligt upp i slutet av oktober. Bommen till stora badet är låst under
vintern.

Även i år finns möjlighet få hjälp med plogning vid egna tomten av Arne Eriksson, kontakta
honom på 0157 - 61060 eller 073 778 68 82.
Rishögen
Rishögen har under sommar och höst blivit mycket stor, det har även lagts en hel del
träd/grenar bakom flishögen. Viss oro har uttryckts från närmsta grannar om brandrisken med
en så stor torr hög. Det är inte meningen att rishögen ska var så stor, men av olika anledningar
har så skett.
En del av rishögen har avmarkerats med rödvitt band. Denna hög ska nu torka helt för att
kunna brännas på värmekraftverk under vintern, så inget nytt ris ska läggas på den högen.
Kommunalt vatten och avlopp
Grävandet fortsätter i området även om det blivit förseningar så är, vad vi vet, slutdatumet
fortfarande detsamma.
Styrelsen har haft som ambition få till ett informationsmöte med kommun och Södermännen,
dagsläget har vi inget datum och som det ser ut nu tveksamt om mötet kommer bli av i närtid.
Vi hänvisar till Fornbo hemsida www.fornbo.se och även Flens kommuns hemsida. Har ni
som enskilda tomtägare frågor så går det ju även kontakta kommunen direkt.
Till sist uppmanar vi alla att märka sina fastigheter med tomtnummer och även se över
märkningen på brevlådorna. Kom även ihåg att anmäla adressändring, nytt telefonnummer,
mailadress till sekreteraren i styrelsen så rätt uppgifter finns i matrikeln.

Styrelsen önskar alla en fortsatt skön höst

