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Enligt kalendern är det nu vintermånad men någon kyla eller snö har vi inte haft mycket av, 

kanske det kommer. Här kommer i alla fall lite blandad information både om vinter och 

stundande vår. 

 

Plogning/ Sandning 

Om det kommer snö och blir isigt så finns det sandlådor med sand på olika ställen i området, 

en del backar blir mycket isiga och hala. 

 

Återställning efter grävning 

Det var ju ett tag sedan grävning för fiber och vi väntar fortfarande på återställning av vissa 

områden i Fornbo. Att det nu är försenat beror på att det regnat mycket i höst/vinter så det är 

för blött att lägga ut jord av den grovlek som ska ligga i dikena. Riskerar att inte ”sätta” sig 

ordentligt. Nettel som ska återställa planerar att påbörja arbetet i april. 

 

Inventering av båtar utmed stränderna. 

Mer information kommer senare om resultatet av inventeringen och hur övergivna båtar ska 

tas om hand. 

 

V/A 

Som alla fått information om är det förseningar men arbete pågår om än långsammare och 

styrelsen bevakar bl.a. detaljplanen för Fornbo. På Sörmland vattens hemsida  

www.sormlandvatten.se kan du uppdatera dig och även på vår egen hemsida www.fornbo.se  

 

Motioner till stämman 

Ta tillfället i akt och var med och påverka vad som händer i Fornbo Samfällighet och skriv en 

motion. Datum för årsstämma inte bestämd MEN är alltid i början av juni så håll utkik efter 

information om datum så ni inte missar. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21mars 2020 

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

 

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. 
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Städledarmöte 

Städledarna kommer att inbjudas till ett möte i slutet på april, datum inte klart. 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 ansvarar 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. 

 

Sommarvattnet 

Styrelsen uppmanar alla kontrollera att alla kranar är stängda innan vattnet slås på i vår. Vi har 

haft problem med att många fastigheter har öppna kranar och då ser det ut som om vi har en 

läcka. Det blir onödigt letande efter läcka och så hittar vi öppna kranar. 

Det måste vara frostfria nätter innan sommarvattnet sätts på. Om vädret tillåter så har vi 

sommarvatten innan eldningsveckan v.17 men det är inte alltid så är fallet. 

Då får man avstå att elda så inget händer. 

 

Uppdatering i matrikeln 

Tacksam om ni meddelar styrelsen om ni ändrar e-post, telefonnummer o.s.v. så att vi har rätt 

uppgifter i medlemsmatrikeln,  styrelsen@fornbo.se  

 

 

 

Styrelsen önskar en fortsatt bra vinter och vi ser alla fram emot våren. 
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