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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 2018. 

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

 

Extra stämman 

Styrelsen kallade till extra stämma lördagen den 20 januari 2018. Protokollet finns att läsa på vår hemsida 

www.fornbo.se eller på anslagstavlan vid infarten till Fornbo. 

Styrelsen fick följande fråga:" Vad har samfällighetsföreningen för åtagande gentemot IP Only". Styrelsen bad 

att få återkomma med svar. Svaret finns med som bilaga till detta utskick. 

 

Gamla väg 55:an nuvarande D693 

Det är nu helt klart att Flens Kommun tar över drift och underhåll av vägen ("klubbat i kommunfullmäktige") 

Ingen indragen busstrafik kommer att ske. 

 

Trivselregler 

Våra trivselregler kommer att uppdateras under februari månad och läggas upp på vår hemsida i början på mars. 

Vill du ha trivselreglerna i pappersformat är du välkommen att kontakta Kerstin Anderlund e-post k.c.anderlund 

@tele2.se eller telefon 0707751653. 

 

Information om vårt Vattenverk. 

Ett missöde inträffade en dag i januari. Vattnet som pumpades in var smutsigt och lerigt. Vad hade hänt? 

Lennart Cato började genast en felsökning. Kunde det ha hänt något i skarven mellan land och sjö? 

Erik Bredäng anlitades att gräva. I skarven satt en lake! Det troliga var att en skarv på ledningen rostat/lossnat 

sönder eller att ledningen lossnat från backventilen. Ett beslut fattades att inte reparera utan att byta ut den gamla 

ledningen och backventilen. Planen var nu att lägga ut en helt ny ledning och backventil på isen och sedan med 

motorsåg göra en ränna och sänka ner hela paketet i sjön! Under tiden kom brandbilar och fyllde på cisternen 

med vatten. 

Ledningen och backventilen inhandlades monterades och las på isen. En ränna sågades sedan i isen och allt 

sänkas med tyngder. (Därför  är området markerat med granar så ingen flanör trillar i vattnet.) 

Borgarbrandkåren från Sparreholm fortsatte att leverera vatten. Vi tackar dem verkligen för deras trevliga och 

tjänstefulla arbete. 

Så kom allt på plats. 

Tyvärr var det fortfarande problem. Det gick inte att pumpa upp vatten med full kapacitet. Kanske ledningen var 

för lång eller för klen. Lennart Cato och Iverbo pumpade då upp vatten med en extrapump för att fylla på 

vattencisternen så att vi inte behövde anlita leverans av vatten. Det visade sig att både längden och dimensionen 

på ledningen var OK, men problemet kavarstod. Pumparna kunde inte pumpa med full kapacitet.  Beslut fattades 

att beställa en ny pump, vilket har gjorts. I skrivandes stund har inte den nya pumpen kommit men installeras så 

fort den anländer. 

Vi vill tacka alla som hjälp till med detta enorma arbete och som vi alla förstår kommer denna händelse kosta  

föreningen en hel del, men vatten måste vi ha. 

 

  



Städledarmöte 

Städledarna kommer att inbjudas till ett möte den 21 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. 

Har du ledsnat på att vara städledare? Prata då ihop dig med dina grannar i ditt städledarområde så ni kan få fram 

en ersättare. 

Eldningsveckorna i kommunen är v17 och v40. 

 

Dikesröjning 

Fastighetsägare svarar för vägdike vid egen tomtgräns. Dikena måste hållas fria från grövre växtlighet såsom sly 

och liknande så att vattnet kan rinna fritt. Kontakta styrelsen vid svårare fall om vattnet blir stående. Detta 

kanske inte är aktuellt just nu, men snart är det vår och trädgårdsarbetet börjar. 

 

Vattenläcka? 

Vi har under vintern haft en ovanligt stor förbrukning av vatten mot normalt. Lennart Cato med medhjälpare har 

försökt att finna felet. Vi vet inte orsaken till felet, men vattenförbrukningen har nu gått tillbaka till det normala. 

Vi vill därför uppmana alla medlemmar att se till så att kranar är stängda när ni lämnar ert hus samt att ert 

vattensystemet töms om ni stänger huset för vintern. Meddela gärna till styrelsen när ni är ute och promenerar 

och ser vattensamlingar som inte brukar finnas. 

 

Plogning av promenadstigarna 

Stort tack till er som tagit initiativet att ploga våra promenadstigar i vinter. Det har varit mycket uppskattat. 

 

Valberedningen 

Valberedningen börjar snart sitt arbete inför årsstämman. Du som är intresserad av att ta del i föreningens arbete 

anmäl ditt intresse till Christina Hegefjärd e-post christina.hegefjard@gmail.com eller tel. 0735-872593 eller till 

Per-Olof Söderberg e-post olofper@hotmail.com eller tel. 070-7578567 

 

 

 

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


