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Våren är här, fåglarna sjunger och vårblommorna lyser upp, kylig inledning men snart 

kommer värmen. Vi ser nog alla också en ljusnande framtid på andra plan då fler och fler blir 

vaccinerade. 

 

Det är dock fortfarande en del som påverkar oss här i Fornbo med anledning av covid-19. Det 

är fortfarande restriktioner vad gällerfolksamlingar och vi uppmanas hålla social distansering, 

så liksom förra året planeras det inget traditionellt midsommarfirande. Skulle situationen 

förändras så kan detta ändras och då behövs frivilliga att ordna. Läs på hemsidan, FB och 

uppsatta lappar för mer information. Troligen kan bouleturneringen genomföras och 

fisketävling blir det som vanligt någon gång i sommar. 

Som alla minns var vi tvungna skjuta upp årsstämman förra året och styrelsen gör 

bedömningen att restriktioner om allmänna folksamlingar kommer kvarstå ett tag till därför 

skjuts även årets årsstämma upp. Inget datum bestämt än men troligen slutet av augusti/ 

början av september då vi hoppas kunna ha en stämma på vanligt sätt. 

Årsredovisning och arbetsplan kommer skickas ut i början på sommaren, resterande 

handlingar och kallelse kommer då datum är bestämt. 

Medlemsavgift 5000 kr även 21/22 sätts in senast 31 juli-21 på bankgiro 5502 -3790. 

 

Grävning V/A 

Nu har arbetet börjat och Södermännen är entreprenörer. Vi har en lång period framför oss 

med grävning och det kommer hända saker under denna tid. På Fårtickavägen har elledning, 

vattenledning och fiber grävts av. Dessvärre har det varit svårt få IP- Only komma till 

området för att laga fiber, styrelsen avser ta kontakt. Om fiber grävs av så kontakta både 

operatör och Södermännen. 

För att minska risken för att fiber skadas finns markeringspinnar att hämta i låda hos 

Södermännen för markering in på tomten. Södermännen har naturligtvis kartor med ledningar 

inritade men ju mer vi kan hjälpas åt och ”bevaka/markera” ledningar vid den egna tomten 

kan vi kanske minimera grävskador.  

Styrelsen har också tät kontakt med områdesansvarig och har än så länge ett bra samarbete. På 

vår hemsida kommer Södermännen lägga upp både långsiktig och snabbare information, en 

informationstavla finns även vid busskuren. 

 

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 

mailto:Jimmie.carlsson@sodermannen.se
mailto:Johan.iwerbo@sodermannen.se


 

Nya provisoriska vägar har /kommer anläggas, framkomligheten kommer påverkas i området 

riktigt hur mycket vet vi inte riktigt.Naturligtvis låter det också av grävning, sprängningar och 

fordon. Vi får se fram emot när allt är färdigt, gå gärna in på vår hemsida regelbundet 

www.fornbo.se och vet vi att grannar inte har tillgång till den informationen så får vi hjälpas 

åt uppdatera varandra. 

 

Detaljplan 

Under året har kommunen arbetat med ny detaljplan för Fornbo och styrelsen och enskilda 

medlemmar har haft synpunkter, vad vi vet just nu är att detaljplanen inte är helt klar. 

 

Ny soptaxa 

Som flera av er har uppmärksammat har Sörmland vatten höjt vår avfallstaxa. Styrelsen och 

även enskild boende har skrivit till kommunpolitiker och Sörmland vatten för ett 

förtydligande och ifrågasatt  höjningen. Det har inte gett något resultat, vi vet att även i andra 

områden har man reagerat.  

 

Sommarvatten 

Sommarvattnet sattes på 19 april dessvärre med flertalet vattenläckor. 

 

Vattenkvalité 

Under senaste året har mycket reparationer och andra åtgärder gjorts på vattenverket. 

Det tas regelbundet vattenprover för att ha koll på vattenkvalitén, det har under en period varit 

svårt få kloreringen fungera optimalt då vattenförbrukningen varierat mycket. Senaste 

mätningen var åter bra. 

 

Rishögen 

Vi har alla nytta av att kunna lämna ris och grenar så nära, men tyvärr kastas fel saker; 

endast ris, grenar, inga stubbar eller avkapad ved som är kortare än 1.5m och inget 

kompostmaterial. 

Materialet flisas och flismaskinerna kan inte hantera annat material. 

 

Farthinder/vägar 

I sommar kommer inga farthinder kunna sättas upp på Fornbo och Hannäsvägen, hindren 

kommer inte tåla den tunga trafiken. Så nu får vi hålla hastigheten utan farthinder.  

En del av vägarna har nu grusats och saltast. 

 

Djur och natur 

Spår efter vildsvin i området, bl.a. på Kantarell och Kremlavägen. Gässen är tillbaka men 

försöken med att sätta upp plastremsor och nät vid baden verkar fungera hittills. Snart är det 

badsäsong igen. 

För er som vill fiska i Nedingen går det köpa fiskekort för 80 kr, antingen www.iFiske.se eller 

genom Stefan Håkansson swish telnr 0702936141, ange tomtnr. Kortet kan hämtas hos Stefan 

på Skogsriskavägen 89 eller så lägger han det i brevlådan. 

 

 

 

Styrelsen önskar alla en fortsatt skön vår. 

http://www.fornbo.se/
http://www.ifiske.se/

