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Lövåsens Samfällighetsförening 
 
Årsmöte 
Årsmötet planeras till den 9 juni kl. 10.00 i Folkets Hus i Sparreholm.  
 
Stängsel och röjning efter avverkning vid järnvägen 
Rishögarna efter avverkningen är nu äntligen bortforslade. Efter flera kontakter med Banverket står det klart att det är 
utsiktslöst att få stängsel uppsatt efter järnvägen. Styrelsen kommer inte vidare att driva frågan.   
 
Kvartersmästare 
Styrelsen arbetar med att ta fram förslag till en ny manual för kvartersmästaruppdraget som därefter ska diskuteras med 
kvartersmästarna. Den nya framarbetade manualen kommer att delges föreningens alla medlemmar. 
 
Hamnkaptener 
Hamnkaptensinstruktionerna ska också ses över av styrelsen för att utreda eventuella oklarheter över vad som ingår i 
uppdraget.   
 
Brygga vid båtramp 
Det är i dagsläget oklart vilket ansvarsområde bryggan tillhör. Diskussioner med berörda hamnkaptener kommer att ske 
så att aktuella ansvarsområden tilldelas skötseln av bryggan. Efter att ansvarsfrågan för bryggan klargjorts ansvarar 
berörda områden för underhållet av bryggan.     
 
Fågellivet i Båven 
Styrelsen har fått information om observationer som tyder på att fågellivet minskar i Båven. Främst är det ungar som 
dör och ägg som inte kläcks. Okläckta ägg och döda ungar har observerats när det gäller fiskgjuse, ladusvala, knipa och 
knölsvan. Magnus Uvnäs på Tövstaholm, som är initiativtagare till att sprida denna information, efterlyser fler 
observationer. Har du gjort liknande iakttagelser maila Magnus på magnus@uvnas.com. Stockholms Universitet 
planerar att tillsätta en forskargrupp som utreder frågan vidare. Tyvärr tyder en första besiktning från Stockholms 
Universitets på att tillståndet i Båven liknar det som råder Östersjön. Där tros övergödningen vara grundorsaken som i 
sin tur leder till ett komplicerat händelseförlopp som slutligen leder till B- vitaminbrist hos fåglarna. Båven har blivit 
allt mer övergödd med åren och med allt kraftigare algblomningar under vår och försommar. Magnus Uvnäs menar att 
berörda myndigheter är ointresserade av frågan och han vill därför skapa ett bredare engagemang med förhoppningen 
att det ska påskynda myndigheternas agerande.      
 
Sjökort för Båven 
Sparreholms båtklubb planerar att göra ett digitalt sjökort för Båven och efterlyser hjälp med att utföra mätningar, en 
förutsättning för projektet ska kunna genomföras. För de som intresserade att delta i arbetet anordnas två 
utbildningsdagar kostnadsfritt. Deltagande i utbildningen innebär inte att du binder upp dig för att utföra mätningar. 
Datum för utbildningsdagarna är 
Tisdag 17 april klockan 18-21 på Folkets Hus Sparreholm 
Lördag 5 maj klockan 10-17 vid Båthamnen och ute på Båven  
Anmälan mailas till: britt-marie.roolf-pettersson@telia.com (Sparreholms Båtklubb) 
Läs mer om "Sjökort Båven" på båtklubbens hemsida, http://www.sparreholmsbatklubb.se/ Där finns även hela 
projektbeskrivningen att ladda ner. 
 
Nytt postnummer Styrelsen vill påminna om att området har fått nytt postnummer. Meddela avsändare för privatpost, 
myndigheter ändrar postnummer automatiskt efter hand.   


