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Till alla medlemmar inom Lövåsens S
 
Samfällighetens styrelse hade sitt 
Det beslutades då att följande information 
 
 
1. Röjda stigar 

Stigen på Lövåsensidan mellan tomt 90/91 och 
lägga på flis. Stigen på Fejbolsidan från korsningen Fejbolvägen/Villmansvägen förbi pumphuset och upp 
utmed staketet vid Fejbols Gård till brevlådorna på Fyrbergsvägen har förberetts på samma sätt. 
här kommer flis att läggas ut.
och lägger ut flis längs stigarna.
 

2. Underhållsplan 
På allmän begäran kommer underhållsplanen för samfällighetens gemensamma områden och byggna
inom kort att läggas in på hemsidan under rubriken "Underhåll".
 

3. Jubileet 2022-08-27 
Dokumentation samt en del 
läggas in på hemsidan. All information kommer att skyddas med samma
medlemsförteckningen har idag.
joergen@axland.eu eller via WhatsApp telefonnummer +49 173 362 09 66 gärna emot dem, men skicka 
inga MMS. 

 
4. Kanotuppläggning i hamnen

Kanotställningen som sattes upp i hamnen i somras har glädjande nog genast börjat användas av 
befintliga kanotinnehavare. Vi v
lägga kanoter utanför denna. Om behov finnes för ytterligare kanotplatser ombeds intressenter att 
kontakta styrelsen. 
 

5. Märkning av upplagda båtar
Det är glädjande att kunna konstatera att fler båtar har märkts 
senaste året än vad som har varit fallet tidigare, tack så mycket för det! 
Fortfarande är det dock några
En båt vid badplatsen är herrelös då

 
6. Städning av kvarteren 

Vi vill erinra om hur viktigt det är att h
inte detta regelbundet varje år 
åtgärdas så inte åkrarna växer igen.

 
7. Grannsamverkan 

Vi bifogar ett nyhetsblad om detta, se följande sidor.
 
8. God Jul & Gott Nytt År 

Styrelsen vill tacka er för ett 
            God J

 
 
Vänliga hälsningar  
Samfällighetens styrelse 
2022-12-14 
  

l alla medlemmar inom Lövåsens Samfällighetsförening  

sitt senaste möte den 2022-12-10. 
följande information ska ges till medlemmarna:  

Stigen på Lövåsensidan mellan tomt 90/91 och väg 57 har nu röjts som förberedelse för nästa steg, att 
lägga på flis. Stigen på Fejbolsidan från korsningen Fejbolvägen/Villmansvägen förbi pumphuset och upp 
utmed staketet vid Fejbols Gård till brevlådorna på Fyrbergsvägen har förberetts på samma sätt. 
här kommer flis att läggas ut. Vi kommer att föreslå datum då vi med samlade krafter tar våra skottkärror 
och lägger ut flis längs stigarna. 

På allmän begäran kommer underhållsplanen för samfällighetens gemensamma områden och byggna
inom kort att läggas in på hemsidan under rubriken "Underhåll". 

en del tagna foton från samfällighetens jubileumsfirande kommer inom kort att 
läggas in på hemsidan. All information kommer att skyddas med samma lösenord som 
medlemsförteckningen har idag. Finns det flera kort som vi kan lägga in tar Jörgen Axland, mejladress 

eller via WhatsApp telefonnummer +49 173 362 09 66 gärna emot dem, men skicka 

Kanotuppläggning i hamnen 
Kanotställningen som sattes upp i hamnen i somras har glädjande nog genast börjat användas av 
befintliga kanotinnehavare. Vi vill erinra om att det fr o m i sommar inte längre kommer att vara tillåtet att 
lägga kanoter utanför denna. Om behov finnes för ytterligare kanotplatser ombeds intressenter att 

Märkning av upplagda båtar 
Det är glädjande att kunna konstatera att fler båtar har märkts ordentligt med tomtnummer under det 
senaste året än vad som har varit fallet tidigare, tack så mycket för det!  

några få båtar i hamnen som inte är helt tydligt märkta
herrelös då ägaren ännu inte är känd, se bild: 

 

Vi vill erinra om hur viktigt det är att hålla sly borta från de allmänningar som ingår i resp kvarter. Görs 
varje år uppstår ganska snart stora kostnader för den vilda tillväxt

åtgärdas så inte åkrarna växer igen. 

ett nyhetsblad om detta, se följande sidor. 

ett gott samarbete under det gångna året och önska er alla en
God Jul och och ett Gott Nytt År 
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väg 57 har nu röjts som förberedelse för nästa steg, att 
lägga på flis. Stigen på Fejbolsidan från korsningen Fejbolvägen/Villmansvägen förbi pumphuset och upp 
utmed staketet vid Fejbols Gård till brevlådorna på Fyrbergsvägen har förberetts på samma sätt. Även 

Vi kommer att föreslå datum då vi med samlade krafter tar våra skottkärror 

På allmän begäran kommer underhållsplanen för samfällighetens gemensamma områden och byggnader 

tagna foton från samfällighetens jubileumsfirande kommer inom kort att 
lösenord som 

Finns det flera kort som vi kan lägga in tar Jörgen Axland, mejladress 
eller via WhatsApp telefonnummer +49 173 362 09 66 gärna emot dem, men skicka 

Kanotställningen som sattes upp i hamnen i somras har glädjande nog genast börjat användas av 
ill erinra om att det fr o m i sommar inte längre kommer att vara tillåtet att 

lägga kanoter utanför denna. Om behov finnes för ytterligare kanotplatser ombeds intressenter att 

med tomtnummer under det 

tydligt märkta.  

från de allmänningar som ingår i resp kvarter. Görs 
den vilda tillväxt som då måste 

under det gångna året och önska er alla en riktigt 
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