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Sommaren är slut och hösten är här med röda och gula färger. Det finns fortfarande svamp i
skogarna.
Fornbobiblioteket är stängt för säsongen och stort tack till Christina Hegefjärd för hennes
engagemang för biblioteket.
Sommarvattnet är nu avstängt. Du som är husägare ansvarar själv för att tömma din ledning
på sommarvatten.
Stäng kranen och ta bort slangarna/ledningarna helt från kranen. OBS kranen ska vara stängd
under vintern.
I vår sätts vattnet på igen och då ska kranarna vara stängda så att inte vattnet står och spolar i
onödan.
Även vintervattenledningarna behöver ses över, både i hus och på tomten, speciellt om huset
står tomt över vintern.
Varje vinter är det vattenläckor i området så styrelsen uppmanar verkligen att göra detta
ordentligt. Det kostar både tid och pengar att åtgärda skador.
Väghållning
Bommen till stora badet är låst under vinterhalvåret.
Farthindren monteras bort inför vintern och sätts tillbaka i vår. Snöpinnar sätts upp i slutet av
oktober.
Plogning och sandning i vinter kommer skötas av Åkersnäs Gräv och Lantbruk AB. Vi har
tidigare vintrat haft möjlighet till plogningshjälp av Arne Eriksson, men i år går det inte p.g.a
sjukdom. Styrelsen har inget annat förslag just nu, skulle det lösa sig så kommer vi lägga upp
informationen på vår hemsida.
Båtinventering
För några veckor sedan informerade styrelsen om att båtar, kanoter mm som ligger utefter
stränderna och inte är märkta kommer forslas bort. Det ligger en hel del sådant och skräpar
och det behöver rensas upp. Så här kommer nu påminnelse om att märka upp era båtar,
kanoter m.m. som ligger utefter stränderna, senast 31 oktober.

Samverkansmöte med kommunen 26 oktober
Alla bör ha fått inbjudan från kommunen till detta möte. För säkerhets skull kommer
information även här. Det är samråd angående förslag till detaljplan för Fornbo. Mötet
kommer äga rum 26 okt kl.13.00 på Skjortan i Flen, Drottninggatan 24.
Planhandlingarna finns uppsatt på samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla i stadshuset
Flen och på Flens och Malmköpings bibliotek. Finns även på kommunens hemsida:
flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbete/
Kommunalt vatten och avlopp
Ingen ny information vi hänvisar till kommunens hemsida för aktuell information.
Till sist uppmanar vi alla att märka sina fastigheter med tomtnummer och även se över
märkningen på brevlådorna.

Styrelsen önskar alla en skön höst

