
Lycke Samfällighetsförening 
Möte 20110918 

Plats: Hos Jens Muusman- Andersen  tomt 114 
 

Närvarande: Jan-Ove Asp 
  Lennart Bergqvist 
  Else Jensen 
  Jens Muusman-Andersen   
   
Ej närvarande: Leif Hansson 
  Kim Nygård 
 
 
 § 1. Jan-Ove Asp öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 
§ 2. Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Föregående protokoll.  
 Godkändes. 
  
§ 4. Ekonomin. 
 På bankkontot. 135.000:- 
 Kontant i kassan. 325:- 
 

Det är några som inte bet. avgiften.  Det gäller tomterna 43, 132, 
40, och 5:12.  Detta lämnas nu till kronofogden. 

  
§ 5. Inkomna rapporter och skrivelser. 

Det förekommer dålig lukt ibland vid tomterna 83-87. Jan-Ove 
gör en kontroll av infiltrationen.  
 
Det har inkommit en kursinbjudan från Riksförbundet Enskilda 
Vägar . Else går på denna.  

 
§ 6. Information från Fiskekommitte`n. 

Det blir fisketävling om Lycke Vandringspris lördagen den 5 
november.  
 
Sjön stänger för vintern för allt fiske.  Sista fiskedagen blir 
söndagen den 11 december och öppnar igen 17 mars 2012 om det 
är isfritt. 
 



 
§7.  Övriga frågor. 

Lycke Samfällighets 25-årsjubileum var en mycket fin 
tillställning med helgrillad gris från Bjärehus och levande musik 
och dans.  Arne Pålsson höll en intressant information om hur 
det hela började. Festkommitte`n hade lagt ner ett stort arbete 
som blev en mycket lyckad kväll. 
 
Fiskekommittee`n  tog upp att dansbanan vid sjön börjar bli 
riktigt dålig. Golvet ruttnar, man måste göra något, så det inte 
är någon som kommer till olycka. 
Styrelsen tog beslut att dansbanan skall renoveras .  
Finansieringen kommer ske från  ”20-kronan”.  Arbetet 
beräknas att komma igång till våren.  Lennart Bergqvist utsågs 
som ansvarig.   
De som är intresserade att hjälpa till kan anmäla sig till Lennart 
Bergqvist eller Jan-Ove Asp. 
 

§ 8. Nästa möte.  
 Söndagen den 20 november  2011, kl. 10.00. 
 Plats: hos Leif Hansson , tomt 93.   
 

Styrelsens årliga middag med möte planeras att till lördagen den 
3 mars 2012. Else kollar och återkommer till nästa möte- 

 
§ 9.  Avslutning. 
 Jan-Ove tackade för dagens möte. 
 
 
 

Sekreterare   Ordförande 
 
 
……………………………… …………………………………. 
Lennart Bergqvist  Jan-Ove Asp 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


