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Årsberättelse för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 2012 
 
 
Styrelse  Revisorer   
Ordförande  Jörgen Gustavsson (2011-2012) Lars Bergquist (2011-)   
Vice ordf. Mattias Svensson  (2012-)  Magnus Ljungkrantz (2011-)          
Kassör Mia Juliusson (2010-2012)  
Sekreterare Oscar Häggström (2012-) Revisorssuppleanter 
Övriga Hans Södergren (2012-) 

Maria Linderoth Olausson 
(2011-2012) 
Stefan Carlsén (2010-2012) 
Patrik Ivarsson (2012-) 
 

Conny Olausson (2011-) 
Christer Rosenquist (2011-)               
 
 

Valberedning (2012)   
Anna Sahlén (sammankallande) Marie Svanhall   
 
 
Verksamhet 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 253. Årsavgiften har varit 70 kr/medlem.  
 
Föreningens årsmöte hölls den 1 maj vid Studentviken i samband med städdagen. Ett 50-tal 
medlemmar deltog. Efter val och övriga årsmötesärenden bjöd föreningen på korv. 
 
Föreningens vårbål genomfördes traditionsenligt och firandet avlöpte utan incidenter. Lite kallt 
väder. Stort tack till de skolungdomar som ordnade fikat samt våra eminenta 
tipspromenadskonstruktörer. 
 
Föreningens materiel har utnyttjats flitigt. Ersättningsmateriel som har köpts in under åter är bl a två 
nya tält och 24 nya stolar. Materielförvaltare Hans Södergren har under året fått fullt ansvar för 
uthyrningen och dess organisation. Under året har även föreningen bekostat ny belysning i fryshuset 
samt satt igen fönsteröppningar för att minska fuktproblem mm. 
 
Stranden har ”renoverats” med ny sand eftersom den gamla försvann i samband med vårens väder. 
Tyvärr har detta inte hjälpt då även den nya sanden funnit ny plats längre ut i viken. 

Trafiksituationen/Hastighetsproblemen har under året undersökts. Möjligheten att märka upp med 
fler 30-skyltar har framförts till kommunens trafikavdelning. Vidare har ett frö såtts till att göra en 
plantering eller dylikt i korsningen Kronobergsgatan/Bergsgatan enligt gällande stadsplan. Detta för 
att minska hastigheten. I kommande utskick i kommer också uppmaning att hålla hastigheten samt 
parkera på ett trafiksäkert sätt. 

Grannsamverkan har tagit ett nytt kliv framåt och förhoppningsvis kommer nya grupper att bildas 
under 2013 för att driva de frågor som detta innebär. Informationen kommer fortlöpande att redovisas 
på föreningens nya hemsida. 

Bredband via Affärsverken löper fortfarande på årsbasis. Intresserade hänvisas direkt till AffV.  
 
Elavtalet är inne på sitt tredje år. Antalet som är anslutna uppgick 2012 till ca 531 abonnenter. Nya 
intresserade kan vända sig till Affärsverken. Elpriset 2013 bedöms vara 5 öre lägre än 2012. 
 
Hemsidan har fått ny ansvarig och ingen mindre än Hans Södergren. Hemsidan www.bergasa.se gavs 
en uppfräschning under slutet av 2012 med tanke om publicering under början av 2013. 
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Utskick har tagits fram av styrelsen med nytt utseende. Första utskick är tänkt att ske under mars/april 
2013. 
  
Anslagstavlan som är utplacerad i korsningen Sagavägen och Kronobergsgatan har under året använts 
för att sprida information. Denna kommer under 2013 att nyttjas mer flitigt i samband med utskick och 
aktiviteter. Ta gärna en promenad förbi tavlan ibland. 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden där angelägna frågor för vår stadsdel har 
behandlats. Många av de önskemål, som kommit från medlemmar eller aktualiserats under 
styrelsesammanträdena, har vidarebefordrats till berörda myndigheter.  
 
Valberedningen har haft ett dystert år med svårigheter att finna nya intresserade till styrelsearbete. 
Slutligen har samtliga poster besatts av nya förmågor. Vi måste dock alla tänka på att föreningen drivs 
ideellt av föreningens medlemmar. 
 
Föreningens ekonomiska ställning framgår i revisionsberättelse. 
 
 
 
 
Karlskrona 2013-05-01 
 
 
 
Jörgen Gustavsson   Oscar Häggström 
ordförande    sekreterare 
 


