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Till alla medlemmar inom Lövåsens samfällighetsförening  
 
Idag hade samfällighetens styrelse sitt första möte under 2022. 
Det beslutades att följande information ska ges till medlemmarna:  
 
 
1. Renhållningstaxan 

Kommunfullmäktige i Flen har av miljöskäl avslagit vår ansökan om ändring av tömnings-
frekvensen för våra sopcontainrar. En sänkning av avgifterna kommer därför inte att kunna ske.  
 

2. Kommunalt vatten & avlopp 
I den numera reviderade VA-planen för Flens kommun kommer Lövåsenområdet att få en 
utbyggnad under den senare delen av perioden 2026-2028.  
 

3. Årsmötet 
 Årsmötet kommer att hållas på traditionellt sätt i år, lördagen den 11 juni 2022 i Folkets Hus i 

Sparreholm. 
 
4. Årsavgiften 

Då samfällighetens löpande utgifter under förra året har ökat kraftigt gentemot tidigare år och 
det inte finns tecken på att det kommer att bli bättre framöver måste medlemsavgiften höjas. 
Mer detaljer kommer att ges i samband med kallelsen till årsmötet. 
 

5. Omärkt båt i hamnen 
Styrelsen vill påminna om att alla upplagda båtar och kanoter/kajaker ska vara märkta med 
synligt tomtnummer, se båtreglerna bakom länken:  
http://lovasens-samfallighet.se/underhall-2/batregler/.  
F n ligger en omärkt båt i hamnen, en ljusgrön, se bild nedan: 

        
Vi vill be ägarna till denna båt att snarast möjligt ombesörja märkning av dessa.  
 

6. Kanotuppläggning i hamnen 
För att skapa bättre ordning bland de upplagda kanoterna, både för att optimera platsbehovet 
och för att möjliggöra gräsklippning på sommaren, har vi för avsikt att inköpa en kanotställning 
för 8 kanoter. Mer detaljer om detta kommer att ges på årsmötet. 
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7. Lösgående hundar 
Då det under senare tid har förekommit flera incidenter med hundar har styrelsen beslutat att 
alla hundar som vistas inom samfällighetens allmänningar måste vara kopplade. Detta gäller 
alltså inte bara vid badplatsen, bastun och i hamnen som hittills utan nu även på våra vägar, 
stigar, ängar och skogsområden. Detta återspeglas också i de nu uppdaterade trivselreglerna 
på hemsidan, se länk: http://lovasens-samfallighet.se/underhall/trivselregler/. 
 

8. Infoblad på hemsidan 
Vi vill passa på att erinra om att både detta och alla tidigare infoblad finns på hemsidan under 
rubriken "Aktuellt" => "Nyheter". Länken dit är: http://lovasens-samfallighet.se/. 
 

 
 
Vänliga hälsningar  
Samfällighetens styrelse 
2022-03-05 
 


