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Till alla medlemmar inom Lövåsens samfällighetsförening  
 
 
Idag hade samfällighetens styrelse sitt andra möte under 2021. 
Det beslutades att följande information ska ges till medlemmarna: 
 
 
 
1. Årsmötet 2021 

Samfällighetens årsmöte kommer att hållas digitalt på samma sätt som förra året dvs utan 
fysisk närvaro. Mötet kommer att hållas nu i juni, närmare information kommer att lämnas 
under maj månad.  
 
 

2. Samfällighetens 50-årsjubileum 
50-årsjubileet var avsett att firas förra året men vi var tvungna att ställa in det p g a pandemin. 
Detta förhållande gäller tyvärr fortfarande men vi räknar med att kunna fira vid ett senare 
tillfälle. 
 
 

3. Påställning av sommarvattnet 
Den 26 april kommer sommarvattnet att ställas på. Då under vinterhalvåret vissa 
underhållsarbeten har utförts på vattenledningarna kan det första vattnet som kommer vara 
brunfärgat. Vi rekommenderar att öppna alla kranar och spola tills den bruna färgen försvinner. 
 
 

4. Bastun 
Då pandemin fortfarande påverkar oss kommer det tills vidare inte att kunna erbjudas någon 
gemensam bastu på lördagar. Styrelsen kommer vid ett senare tillfälle att meddela när detta 
kan ändras.  
 
Det kommer dock fortfarande att vara möjligt att boka bastun för enskilt bruk. För att underlätta 
både för medlemmar och befattningshavare samt för att undvika dubbelbokningar kommer 
bokning och betalning nu att ske via internet. Detta gäller för alla bastubad fr o m 1 maj 2021.  
En detaljerad beskrivning över hur detta fungerar samt hur bokning och betalning kan ske utan 
dator resp mobiltelefon finns på hemsidan under "Underhåll/Bastu". 
 
 

5. Hamnen och sjösättning av båtar 
Reglerna för sjösättning av båtar har ändrats. Det innebär att också alla båtar som ligger 
upplagda i hamnen (och inte bara vid badplatsen) nu ska sjösättas före den 1 juni och tas upp 
under september månad dock senast den 1 oktober varje år.  
Kanoter/kajaker kan som tidigare naturligtvis ligga kvar. 
De nya båtreglerna finns på hemsidan under "Underhåll/Båtar, Hamnen". 
 
Ordningsregler för hamnen har nu utarbetats och finns på hemsidan på samma ställe. 
 
Styrelsen vill påminna om att alla upplagda båtar och även kanoter/kajaker ska vara märkta 
med synligt tomtnummer. F n ligger tyvärr en omärkt grön kanot (med en liten dansk flagga 
på) i hamnen. 
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6. Befattningshavare 
Befattningshavare − valberedning, kvartersmästare, hamnkaptener, fiskeansvariga samt 

ansvariga för bad, bastu och doppbrygga − kommer fortsättningsvis att föreslås av styrelsen 
och bekräftas av årsmötet.  
Som hittills föreslår dock valberedningen styrelse och revisorer som sedan väljs på årsmötet.  
 
Vid årsmötet nu i juni kommer den nuvarande valberedningen att avgå. Om intresse finns för 
dessa befattningar (det handlar om två personer) vore det mycket bra om någon i styrelsen 
kunde kontaktas inom kort. 
 
 

7. Grannsamverkan 
Styrelsen planerar att starta Grannsamverkan för samfällighetens medlemmar i samarbete 
med polisen i kommunen. Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt att 
förhindra brott i det egna bostadsområdet utgör grunden för Grannsamverkan. Mer information 
om detta kommer att ges på årsmötet. 
 
 

8. Aktualisering av medlemsförteckningen 
Styrelsen vill påminna om skyldigheten att anmäla ändringar i ägarens namn, adress/e-
postadress och telefonnummer. Detta gäller också vid en eventuell försäljning av fastigheten. 
 

 
 
Vänliga hälsningar  
Samfällighetens styrelse 
2021-04-17 
 
 


