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HEJ
Nu plaskar det, men vilka fina vinterveckor vi haft i februari med sol och mycket snö.
Mycket snö innebär mycket plogande på vägarna det verkar ändå som det fungerat väl. Nu
töar det igen men det kan fortfarande bli halt i backarna och det finns sandlådor med sand på
olika ställen i området, sanda gärna när det behövs.
V/A
Det är nu klart med upphandling av entreprenör för arbetet i Fornbo och det kommer vara
Södermännen AB som ska gräva i området. Grävningen i området planeras vara klar 31 okt
2022. Därefter kommer det bli aktuellt att dra in vatten och avlopp till respektive tomt.
Sörmland vatten avser att ha ett digitalt informationsmöte onsdag 10 mars kl.14.00. Det ska
gå att delta via länk, men ännu vet vi inte exakt var länken kommer finnas. Vi har fått
information att 300 personer kommer kunna delta. Styrelsen bevakar och lämnar information
på vår hemsida www.fornbo.se när vi vet mer. Information kommer säkert också finnas på
www.sormlandvatten.se och troligen är det på deras hemsida som länken kommer finnas.
I dagsläget vet vi inte mer än så här.
Avfallstaxa
Som många har uppmärksammat så har avfallstaxan från Sörmland vatten höjts förhållandvis
mycket, om styrelsen räknat rätt är det hela 61%. Styrelsen kommer ta kontakt och skriva till
Sörmland vatten angående höjningen.
Ny detaljplan Fornbo
Arbetet har gått på sparlåga ett tag då ansvariga person på kommunen slutat. Nu har arbetet
återupptagits och nytt förslag beräknas komma i mars-april.
Information från Fornbo Ideella Bryggförening:
Via kontakter med kommunen har samfälligheten fått information att det eventuellt kan ges
dispens för en ny brygga bredvid bryggföreningens två befintliga bryggor.
Ni som är intresserade av en båtplats och att verka för en ny självfinansierad brygga, kontakta
bryggföreningen på fornbobrygga@gmail.com

Motioner till stämman 12 juni
Årsstämman är planerad till 12 juni, som alla minns fick vi skjuta på stämman till hösten
p.g.a. pandemin och den höll vi utomhus med begränsat antal. Det finns inga
rekommendationer än för allmänna tillställningar men troligast är att det kommer vara så även
i juni, mer information kommer när det närmar sig.
Ta nu tillfället i akt och var med och påverka vad som händer i Fornbo Samfällighet och skriv
en motion.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 mars 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.
Sommarvattnet
Fortfarande snö och delvis vinter men snart kommer våren och sommarvattnet kan sättas på
igen. Det måste var frostfria nätter innan vattnet kan sättas på. Om vädret tillåter så har vi
vatten innan eldningsveckan v.17 men det är inte alltid så är fallet. Då får man kanske avstå
att elda så inget händer, det kan var mkt torrt i markerna på våren.
Tänk också på att kontrollera att alla kranar är stängda innan vattnet slås på i vår. I annat fall
kan okontrollerat vattenflöde leda till skador.
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.

