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

Under pandemin har vi haft enskild bokning av bastun via internet men ingen allmän bastu på 

lördagarna som vi hade tidigare. Då vi inte längre kan garantera att bastun sätts på regelbundet 

på lördagar - trots att pandemin nu har klingat av - kommer vi att bibehålla det nuvarande 

systemet. Vi kommer alltså inte att återgå till gemensam bastu för herrar och damer. Den som 

vill kan naturligtvis komma överens med grannar och vänner och boka en tid även på lördagar 

om så skulle önskas. 

 

2. Slyrensning 
Vi vill påminna alla om att i samband med städdagarna i resp kvarter - som ju avser 
allmänningarna utanför egen tomt - också rensa bort sly som har kommit upp, även från diken 
och andra allmänna utrymmen. Det gjordes tyvärr inte överallt förra året. 
 

3. Överlåtelse av bryggplatser 
De bryggplatser som finns, totalt 79 stycken, används antingen av innehavaren själv eller hyrs 
ut till någon annan medlem i samfälligheten. Det finns önskemål från flera medlemmar att få 
överta en bryggplats. Tyvärr finns det platser som varken används eller hyrs ut trots att det 
strider mot vår regler. Vi vill därför be alla bryggplatsinnehavare att överväga en överlåtelse av 
sin plats till en annan medlem som står i kö för detta. Kontakta gärna Jörgen Axland, tomt 58, 
joergen@axland.eu, tel. 0157-30294, som sköter kön och kan hjälpa till med detta. 
 

4. Sjösättning av båtarna i hamnen 
Vi vill passa på att erinra om att alla båtar som ligger upplagda i hamnen - utom kanoter/kajaker 
- ska vara sjösatta senast 31 maj 2022. Tänk också på att ta bort allt uppläggningsmaterial, 
bockar osv., för att möjliggöra städning och gräsklippning. 
 

5. Kanotuppläggning i hamnen 
För att skapa bättre ordning bland de upplagda kanoterna/kajakerna, inte bara för att optimera 
platsbehovet och minska risken för ormar utan också för att möjliggöra gräsklippning på 
sommaren, kommer vi att inköpa en kanotställning för 8 kanoter. När ställningen är uppsatt 
kommer det inte längre att vara tillåtet att lägga kanoterna på gräset, varken med eller utan 
bockar. 
 

6. Gemensamma återkommande aktiviteter 
 Vi har ett par områden inom samfälligheten som är till för vår allmänna trevnad, det handlar om 

badplatsen, bastubadplatsen och hamnen. Hittills har skötseln utförts av de enskilt ansvariga 
resp av ett kvarter. Då det numera krävs en lite större arbetsinsats för att hålla allting snyggt och 
funktionellt än vad dessa enskilda personer resp kvarter kan ställa upp med planerar vi att starta 
gemensamma aktiviteter då förhoppningsvis ett antal medlemmar samtidigt kan hjälpa till med 
dessa uppgifter. Inbjudan kommer att skickas ut den närmsta tiden. Vi avser också att dessa 
aktiviteter härefter ska bli regelbundet återkommande. 

 
7. 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 
2022-05-07 


