2020-04-18

Till alla medlemmar inom Lövåsens samfällighetsförening
Idag hade samfällighetens styrelse sitt andra möte på det nya året. Mötet hölls per telefon.
Det beslutades att följande information ska ges till medlemmarna:
1.

Årsmötet 2020
Samfällighetens årsmöte som skulle ha hållits lördagen den 13 juni 2020 är inställt p g a
Covid-19. Årsmötet kommer att hållas vid ett senare tillfälle i höst om läget tillåter.
Mer information kommer att ges så fort detta är möjligt.

2.

Samfällighetens 50-årsjubileum 2020
Då årsmötet är inställt kommer även 50-årsjubileet som var avsett att firas samma dag att
ställas in. Beroende på när årsmötet kan hållas kommer ett nytt beslut att tas.
Troligen blir det så att firandet kommer att flyttas fram till 2021.

3.

Sommarvattnet
Vi har i hela området sedan 1 april haft problem med många trasiga och läckande kranar och
anslutningar. Situationen är helt oacceptabel och förutom de akuta åtgärderna på
Lövåsensidan (se nedan) har styrelsen beslutat att göra en ny kartläggning av hela systemet.
Syftet är att i tid kunna utföra nödvändigt underhåll samt att underlätta och därigenom snabba
upp felsökning vid kommande akuta behov.
Lövåsensidan: Det är dessvärre så att ett större läckage i systemet fortfarande inte har kunnat
lokaliseras. Just nu är det bara 11 fastigheter som har tillgång till sommarvatten. I dagsläget
kan tyvärr ingen heller säga när problemet kommer att kunna lösas. Arbetet pågår med
högtryck med bistånd av entrepenören.
Så snart ny information finns kommer detta att meddelas.
Hör av er till styrelsen om ni känner till eller uppmärksammar något som inte är som det ska.
Fejbolsidan: Här fungerar allt normalt.

4.

Bastun
Två tallar har tagits bort för att främja trevnaden vid bastubadet, bl a för att minska mängden
kottar. Fler åtgärder för att ytterligare höja trivselfaktorn vid bastubadet planeras.

5.

Bryggplatskön
I kön står f n sex medlemmar som saknar egen bryggplats. Av dessa sex är det tre som hyr en
bryggplats av en annan medlem.
Medlemmar som är villiga att överlåta eller hyra ut sin bryggplats ombeds kontakta Jörgen
Axland (tomt 58) som sköter kölistan – per mejl eller telefon. Detta gäller även de medlemmar
som är intresserade av att överta eller hyra en bryggplats och som ännu inte står på listan.
De som redan står upptagna kommer att kontaktas för en ev aktualisiering.

Vänliga hälsningar
Samfällighetens styrelse
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