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Till alla medlemmar inom Lövåsens samfällighetsförening
Idag hade samfällighetens styrelse sitt höstmöte. Vid mötet beslutades att följande information ska
ges till medlemmarna:
1.

Fiberkabel
Fiberkabel är nu installerad till alla tomter som ursprungligen var anmälda. Städning inom
området har också skett, därför betraktas projektet fr o m nu som avslutat vad gäller
samfällighetens ansvar. De fåtal tomter som ännu inte har fått sin anslutning ombeds kontakta
IP-Only direkt.

2.

Ny VVS-entrepenör
Samfälligheten har tecknat ett avtal med Ejnar Erikssons Rör AB i Flen och sagt upp den
gamla leverantören. Styrelsen utgår ifrån att det positiva intrycket från i somras då
sommarvattnet blev helt iordninggjort kommer att bli bestående med den nya entrepenören.

3.

Bryggor
En översyn av samtliga bryggor ska ske under våren. Det gäller bastubryggan, badbryggan,
doppbryggan, båtbryggorna 1-5 samt iläggningsbryggan. Speciellt båtbrygga 1 och
iläggningsbryggan kräver åtgärder innan sommaren.

4.

Maskiner & Verktyg
En grästrimmer har inhandlats och kan utlånas till kvartersmästarna för att snygga till våra
allmänningar. Detta i tillägg till den redan befintliga röjsågen som numera bara ska användas
där för att röja sly. Åkgräsklipparen är nu servad. Det är mycket viktigt att man endast klipper på gräs
med den och inte på stigar eller kanter där rötter och stenar ligger.

5.

Rabatt på Woody's (Bygg & Interiör) i Flen
En överenskommelse har träffats med Woody's i Flen avseende rabatt för samfällighetens
medlemmar. Rabattens storlek är beroende på den produktgrupp som köps men är i
storleksordningen 5-20%. För att komma i åtnjutande av denna rabatt ska "Lövåsens
Samfällighet" anges i kassan samt namn och tomtnummer på inköparen anges, ev kan också
ID-kort komma att krävas. Betalning sker kontant eller med kort på vanligt sätt.

6.

Samfällighetens jubileum 2020
Nästa år firar samfälligheten sitt 50-årsjubileum. Styrelsen planerar att fira detta i samband
med årsmötet på ett adekvat sätt. Foton och annan intressant information speciellt från de
tidiga åren emotses därför tacksamt av styrelsen.

Vänliga hälsningar
Samfällighetens styrelse

Infoblad_2019-10-19.docx

Sida 1 av 1

