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Medlemmar	  i	  Lövåsens	  samfällighet	  

	  

	  

Informationsbrev	  

Hej!	  Lördagen	  den	  2/2	  2019	  hade	  styrelsen	  sitt	  första	  möte	  för	  året.	  Vid	  mötet	  diskuterades	  bl.a.	  
sommar	  -‐	  respektive	  vintervatten,	  båtregler	  och	  underhållsplan.	  

Under	  hösten	  råkade	  en	  vattenläcka	  uppstå	  för	  vintervattengrupp	  4,	  när	  läckor	  uppstår	  behöver	  
detta	  åtgärdas	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  och	  detta	  kräver	  medlemmar	  som	  ställer	  upp	  med	  att	  lokalisera	  
läckan.	  Det	  hela	  kunde	  åtgärdas	  men	  eftersom	  vintervattengrupperna	  inte	  är	  samfällighetens	  ansvar	  
och	  ska	  skötas	  av	  respektive	  vintergruppsmedlemmar	  kommer	  styrelsen	  att	  sammankalla	  alla	  
vintervattengrupper	  för	  att	  diskutera	  organisation	  för	  detta.	  Separat	  kallelse	  kommer	  att	  skickas	  ut.	  
När	  läckan	  uppstod	  uppmärksammades	  att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  kranarna	  till	  respektive	  tomts	  
vattenavstängning.	  För	  att	  underlätta	  felsök	  på	  vattennätet	  uppmanar	  styrelsen	  alla	  att	  märka	  ut	  sina	  
på-‐	  och	  avstängningskranar	  både	  för	  sommar	  och	  vintervatten.	  	  
Markera	  var	  kranarna	  finns	  och	  håll	  området	  fritt	  från	  sly	  och	  gräs.	  
	  
Under	  2017–2018	  har	  trädfällningsfirman	  Högt	  &Lågt	  genomfört	  fällning	  av	  träd	  och	  röjning	  av	  sly	  
enligt	  underhållsplanen.	  Styrelsen	  kommer	  att	  kalla	  alla	  kvartermästare	  för	  att	  diskutera	  hur	  vi	  bäst	  
inom	  respektive	  kvarter	  fortsätter	  detta	  underhåll,	  så	  att	  det	  inte	  växer	  igen.	  
	  
Styrelsen	  har	  nu	  upprättat	  en	  plats	  i	  hamnen	  för	  kanoter,	  var	  god	  se	  båtreglerna	  som	  reviderats.	  
	  
Under	  styrelsemötet	  beslutades	  om	  tid	  och	  plats	  för	  årsmötet.	  	  
Vi	  ses	  lördagen	  den	  8/6	  –	  2019	  kl.	  10.00	  
Plats:	  Folkets	  hus	  i	  Sparreholm	  
Kaffe	  kommer	  att	  serveras	  
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