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Våren har varit blöt vilket märks både i diken och på promenadvägarna, men nu har solen
börjat värma mer och det torkar upp.
Det är mycket högt vattenstånd i sjön, sanden har sköljts bort på baden och gräsmattan är blöt
men temperaturen i vattnet har stigit och badandet har börjat. Prov på vattenkvalitén har också
nyligen tagits vid båda baden utan anmärkning.

Årsstämma -21
Datum 28 augusti kl. 11. 00
Plats Stora badet.
Styrelsen beklagar verkligen att vi även i år är tvungna skjuta upp årsstämman. Vår
förhoppning har varit att ha stämma på vanligt sätt och därför har vi skjutit på stämman. Vi
har fått frågor om det är något annat skäl än pandemirestriktioner till detta men svar är att det
är det inte. Under förutsättning att restriktionerna tillåter oss att samlas kommer stämman
genomföras 28 augusti.
Alla handlingar kommer i god tid före stämman med bokslut, budget, revisorberättelse m.m.
I förra Fornbobladet meddelades att medlemsavgiften för nästa år är 5000 kr och betalas
senast 31 juli. Styrelsen vill förtydliga att detta är styrelsens förslag och att det naturligtvis är
stämman som bestämmer medlemsavgiften på stämman, men föreningen behöver kapital till
de löpande utgifterna och därför behöver vi få in era avgifter senast den 31 juli. Inbetalningen
är en förskottsinbetalning, om stämman röstar för en annan medlemsavgift än det styrelsen
föreslår betalas mellanskillnaden tillbaka.
Medlemsavgiften 5000 sätts in på bankgiro 5502 - 3790 senast 31 juli.

Midsommar
Inget traditionellt midsommarfirande i år heller, men det kommer finnas femkamp vid stora
badet, tipspromenad och förslag på lekar/ danser finns vid midsommarstången. Det är gott om
plats vid badet för midsommarpicknick
Femkampen och tipspromenaden kommer finnas uppsatt både midsommarafton och
midsommardagen.

Grävning V/A
Det grävs nu på flera olika ställen i Fornbo men det går inte enligt plan, förseningar mycket
beroende på mer sprängningsbehov än beräknat enligt Södermännen.
På vissa ställen ser det ”trist ut” i samband med arbetet och styrelsen har med anledning av
det haft extra uppföljningsmöte med Sörmland vatten och Södermännen.
Fortlöpande information från Söder finns på vår hemsida www.fornbo.se.
Avgrävningar av vattenledning sker varje vecka. Det har ändå sista tiden fungerat snabbare
med lagning av vattenledningarna.
Kontaktuppgifter till Södermännen: 016-12 35 00 eller mail till:
Arbetsledare Jimmie Carlsson Jimmie.carlsson@sodermannen.se eller till
Platschef Johan Iwerbo Johan.iwerbo@sodermannen.se
Journummer på kvällar 17-06.30 0ch helger är 070 - 3600520
Övrigt
Loppmarknad genomfördes i år igen, med flera som rensat i skåp och förråd och sålde prylar.
Trevligt gå runt och fynda, lite bryskt slut då ett kraftigt regn kom.
Gräsklippning görs både på promenadstigar, bad och fotbollsplaner. Vid stora badet finns
flertalet bord och för att det ska klippas även där borden står så får vi hjälpas åt att flytta dom
t.ex. i samband med att man går hem på sen-em. Det är svårt att flytta borden själv för den
som klipper.
Fotbollsplanen mellan Mökullavägen och Skivlingevägen håller på att återställas så att inte
bara halva planen är spelbar. Det tar dock ett tag innan planen är helt återställd.
En ny gunga har satts upp vid stora badet, bouleplanen har fått en uppfräschning och nya nät i
fotbollsmålen.
Djur och natur
Vildsvinen är kvar i området, spår på flertalet ställen.
Lupiner finns det mycket av i Fornbo. Dom är mycket vackra där dom står, men dessvärre en
invasiv art som tränger bort all annan växtlighet. Titta i dikena, ängar där växer det
smörblommor, midsommarblomster, humleblomster och diverse gräs. Där lupiner växer finns
efter ett tag ingenting annat än lupiner. På Fornbos gemensamma / allmänna mark ser
styrelsen gärna att lupinerna tas bort, kan t.ex. göras i samband med städdagar. Viktigt komma
ihåg att lupinerna ska brännas, inte läggas på komposten.

Styrelsen önskar alla en skön sommar

