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Lövåsens Samfällighetsförening 
 
 
Hemsidan 
Informationsblad och årsmötesprotokoll kommer att finnas på hemsidan för innevarande år samt 
kalenderåret innan. Styrelsen tar tacksamt emot tips på information som kan läggas in på hemsidan 
 
 
 Stängsel och röjning efter avverkning vid järnvägen 
Frågan om stängsel utmed järnvägen ligger hos kommunen som ej meddelat något beslut. Styrelsen 
har haft kontakter med Holmens AB ang rishögen men något svar på när den kommer att avlägsnas 
har ej gått att få. 
 
 
Anslutning till sommavatten, Villmanstrand 
Fastigheten Villmanstrand är nu ansluten till föreningens sommarvatten. 
 
 
Doppbryggan 
Doppbryggan har åtgärdats med ett förstärkande stag under sommaren. 
 
 
Bastubryggan 
De uttjänta flyttunnorna under bryggan vid bastubadplatsen kommer att bytas ut mot flytblock. 
. 
 
Skrivelser angående bastu-badplatsen 
Det  har inkommit 2 skrivelser med synpunkter på bastubad och tider. Styrelsen beslöt att behålla 
nuvarande bastutider. En skylt kommer att sättas upp med information om bastutider vid bastun. 
Informationen om bastutider finns också på hemsidan och våra anslagstavlor. 
 
 
Skrivelser med begäran om fällning av träd nedanför tomternat 15-17  
Skrivelser har inkommit från tomter 15-17 om tillstånd för nedtagning av träd längs 
strandpromenaden. Styrelsen har besiktigat området och biföll avverkning för några av de aktuella 
träden. De träd som har fått tillstånd att fällas kommer att markeras med gula band.  
 
 
Vassbekämpning, siktförbättrande röjning och borttagning av träd vid hamnplatsen 
Dolk har på samfällighetens uppdrag tagit ner vass vid båtbryggan så långt det var möjligt 
maskinellt. Samfälligheten påtar sig inga ytterligare arbeten där. Kvarvarande arbeten måste ske 
manuellt och det faller på hamnkaptenerna att organisera och tillsammans med berörda båtägare 
fullfölja vassbekämpningen och även i fortsättningen svara för detta. 
Ansvaret för röjning av sly och träd åvilar kvarteret och organiseras av områdets kvartersmästare.  
 
 
Städdagar 
Det vore önskvärt om datum för städdag kunde meddelas i god tid och på sådant sätt, kanske 
förutom på anslagstavlorna även via e-post, att man kan vara säker på att informationen når alla. 



berörda tomtägare.  


