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April kom med värme och torka. Maj börjar med lättsnöfall men även regn vilket växtligheten
tackar för. Nu börjar allt grönska och fåglarna sjunger för fullt. Älg har också synts vid flera
tillfällen i området.
Årsstämma
Fornbo Samfällighetsförenings årsstämma äger rum lördag 8 juni 2019 kl.11.00 i
Församlingshemmet, Malmköping
Registrering sker från 10.30.
Formell kallelse med årsstämmohandingar skickas ut senare i maj. Handlingarna kommer
även finnas på hemsidan.
Midsommar
Snart sommar och midsommarfirande som vanligt vid stora badet kl.12.00. Dans kring
midsommarstången, lekar, femkamp, och korvgrillning. Det behövs hjälp av någon/ några vid
korvgrillningen. Ta kontakt med Christina Hegefjärd, christina.hegefjard@gmail.com om du
kan hjälpa till. Plocka gärna blommor och ta med till midsommarstången.
Fotbollsturnering på midsommardagen blir förhoppningsvis också av om det finns spelare och
hejande publik.
Inbrott
Tyvärr har det varit inbrott och inbrottsförsök i området under våren. Sker det något vill vi
gärna att ni rapporterar till styrelsen också.
Uppdatering i matrikel
Om du ändrar adress, telefonnummer, e-post så meddela sekreteraren i styrelsen för
uppdatering i matrikeln, det underlättar om vi behöver kontakta dig.
Rishögen
Vi har all nytta av att kunna lämna ris och grenar så nära. Men det är viktigt att det inte kastas
fel saker, inga stubbar, brädor, inte heller löv eller mossa. Högen ska flisas och då får det inte
finnas spikar i som förstör flismaskinen eller material som inte kan flisas.
Sommarvatten
Sommarvattnet sattes på 21 april. Under dagen upptäcktes två vattenläckor, en på
Mökullavägen och en på Skogsriskevägen. Läckorna har uppkommit i samband med grävning

av fiber. Läckorna lagades omgående och IP- Only kommer stå för kostnaderna. Vi har även
grävt och bytt ut tre avstängningsventiler, två på Mökullavägen och en på Hannäsvägen.
Vattenprover
Det tas regelbundet prov på vårt vatten från vattenverket och vattnet är av bra kvalité och
värdena är mycket bättre efter byte av ledning och backventil i sjön efter haveriet 2018.
Badbryggan
Ni som promenerat runt och varit vid bryggan vid stora badet har säkert observerat att den
Lossat från sina fästen. Bryggan har fått en törn av isen projekt pågår att få den på plats igen.
Vid lilla badet pågår också arbete för att förankra badbryggan.

Styrelsen önskar alla en fortsatt skön vår.

