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

Styrelsen vill passa på att tacka er alla som slöt upp och rensade sjöbotten och stranden vid 
badplatsen från grenar, sjögräs och rötter. Gräset klipptes ju också. När sedan den nya sanden 
kom dit har vi nu fått en mycket fin badplats både för barn och vuxna. Tack än en gång! 
 

2. Höststädning inom kvarteren 
Nu i höst är det dags igen för en städdag inom varje kvarter. Vi skulle vilja påminna om att också 
sly som har vuxit upp ska röjas och att vägrenen invid den egna tomten skall hållas snygg.  
Se även kvarterskartan med detaljerad information på nästa sida. 
 

3. Vattenanvändning 
Vi har ett ledningsnät för sommarvatten som är samfällighetens ansvar. I tillägg tillhandahålles 
vintervatten till de självständiga vintervattengrupperna som handlar på eget ansvar för resp 
ledningsnät. Då samma brunnar, pumpar och hydroforer används för båda ledningsnäten gäller 
helt självklart samma begränsningar för användningen av både sommarvatten och vintervatten.  
Således får allt vatten från dessa båda nät enbart användas för inomhusbruk och absolut inte för 
bevattning utomhus, för biltvätt eller för att fylla pooler. 
 

4. Renhållningstaxan 
Vi har fått svar från kommunfullmäktige i Flen att vår ansökan om ändring av tömnings-
frekvensen för våra sopcontainrar har inkommit och är under behandling. Som tidigare nämnt är 
vårt motiv att därigenom få en sänkning av avgifterna till stånd. Beslut kommer att tas av 
kommunfullmäktige senast i juni 2022.  
 

5. Hemsidan 
Vi vill passa på att erinra om att samfälligheten har en hemsida med mycket värdefull information 
för alla våra medlemmar. Länken dit är: http://lovasens-samfallighet.se/  
 

6. Grannsamverkan 
För att förhindra eller försvåra brott har nu grannsamverkan kommit igång på allvar inom 
samfälligheten. Två ytterligare kontaktombud har utsetts, ett för Fejbolsidan och ett för 
Lövåsensidan. Mer information finns på hemsidan under "Underhåll/Grannsamverkan" samt 
under "Befattningshavare/Grannsamverkan". 
 

7. Ansvarsfördelning inom styrelsen 
Styrelsen har delvis ombildats efter årsmötet i juni och ansvarsfördelningen inom styrelsen har 
också ändrats på flera punkter. En aktuell lista på vilken styrelseledamot som bör kontaktas för 
ett visst ärende finns på hemsidan under "Befattningshavare/Styrelse" och där under 
"Kontaktpersoner inom styrelsen". 
 

8. Fiskeförbud för Mal 
Vi vill informera om att inom Sparreholms fiskevårdsförenings vatten finns den ovanliga och 
hotade malen. Arten har minskat kraftigt i svenska vatten det senaste århundradet och återfinns 
endast naturligt i tre vattensystem: Emån, Möckeln/Helge å och Nyköpingsåns vattensystem som 
Båven tillhör. Malen klassas i Sverige som sårbar och är rödlistad över hotade arter. Arten är 
sedan 1994 fredad enligt fiskelagen. Detta innebär att det är förbjudet att fiska efter och landa 
arten. Om en mal råkar fångas ska den omedelbart sättas tillbaka. 

 
 
Vänliga hälsningar  
Samfällighetens styrelse 
2021-08-21 
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