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Motioner 

Vill ni vara med och påverka vad som händer i Fornbo Samfällighetsförening? 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2017. 

Motionerna kan skickas till ovanstående adress eller till styrelsen@fornbo.se. 

 

Information om kommunalt vatten och avlopp 

Upphandlingen av entreprenaden för bygget av överförningsledning av dricksvatten från 

Katrineholm till Flen är nu avslutad. Det första spadtaget i projektet har tagits och driftstart 

för överföringsledningarna och leverans av vatten från Katrineholm till Flen beräknas ske 

tredje kvartalet 2018. När leverans av vatten till Fornbo kan ske är i skrivandes stund okänt. 

Beträffande spillvatten har vi inga uppgifter på att någon ombyggnad av Flens Reningsverk 

har påbörjats för att kunna ta emot spillvattnet från bland annat Fornbo. 

 

IP Only Sveriges nya fibernät 

Se separat bilaga. 

 

Gamla väg 55:an eller väg D693 

Trafikverket menar  att den gamla 55;an ska överlåtas till en vägförening.   

Styrelsen, samt andra fastighetsägare längs denna väg, har tillskrivet  myndigheter  i ärendet 

och framfört sina argument för att detta inte ska ske. 

Peter Israelsson, samhällsbyggnadschef i Flens Kommun, säger " att det ger fel signaler när 

man nedgraderar vägen till enskild och vi är oroliga över kollektivtrafiken som vi inte har 

rådighet över." 

I januari bjöd Lars Wall, Fornbo Samfällighetsförening, in Eskilstuna Kuriren tillsammans 

med fastighetsägarna Johan Eriksson och Helena Lundblad för att få detta belyst genom ett 

reportage. Reportaget fanns med den 14 januari 2017 i tidningen och är skriven av journalist 

Magnus Ornhammar.  

Ärendet ligger just nu hos Trafikverkets planprövningsanstalt. Deras beslut beräknas komma 

före sommaren, ett myndighetsbeslut som kan överklagas hos Regeringen. 

 

 



 

Städledarmöte 

Städledarna kommer att inbjudas till ett möte den 8 april. Separat kallelse kommer till 

städledarna om tid och plats. Meddela till era städledare eller styrelsen om det är något 

särskilt som ni övriga medlemmar vill få framfört på detta möte. 

Eldningsveckorna i kommunen är v17 och v 40. 

 

Upprop att ta bort rötter 

Styrelsen kommer i vår att göra ett upprop om hjälp för att ta bort rötter på våra 

promenadstigar.  

Meddelande om tid och plats för att hjälpas åt i det arbetet kommer att sättas upp på vår 

anslagstavla samt på hemsidan.  

 

Inbrott 

Tyvärr har fastigheter på vårt område haft inbrott. Styrelsens förhoppning är att vi alla hjälps 

åt genom god grannsamverkan att meddela varandra när vi ser något misstänkt. 

 

Trivselregler 

Vi vill påminna om att Fornbos Samfällighetsförening har trivselregler för vårt område. 

Trivselreglerna finns på vår hemsida www.fornbo.se. Har du ingen dator eller svårt att läsa 

från datorn är du välkommen att kontakta Kerstin Anderlund 08-7732033 så kopierar jag upp 

trivselreglerna till dig och lägger dem i din brevlåda på Fornbo. 

Vill också påminna om att när du säljer din fastighet eller överlåter den på barn eller barnbarn 

är det viktigt att du meddelar till styrelsen de nya ägarna. Det underlättar vårt arbete samt är 

av betydelse när styrelsen måste skicka ut eventuella påminnelser, så att de hamnar hos rätt 

fastighetsägare. 

Likaså är det viktigt att du meddelar om du byter namn, adress eller telefonnummer. 

Har du skyddad identitet eller hemligt telefonnummer är det din skyldighet att meddela det till 

styrelsen eftersom det ska föras på ett specifikt sätt i matrikeln.  

 

 

Styrelsen hoppas att vi alla kommer att njuta av den återstående vintern och ser fram emot en 

härlig vår. 

Tänk, om bara så där en tre-fyra månader är det dags att börja påta i jorden och sätta den 

första potatisen eller vad det nu kan vara som kan glädja oss.  


