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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 

Datum: 2011-09-14 

Plats: Maria Linderoth-Olausson 

 

Närvarande: 

Jörgen Gustavsson 

Lolita Persson 

Maria Linderoth-Olausson 

Mia Juliusson 

Ylva Nilsson 

Anders Nilsson 

 

Dagordning: 

1. Val av mötesordförande, sekreterare 

2. Godkännande av dagordning 

3. Konstituerande av styrelsen  

 

1 Val av mötesordförande, - sekreterare 

 

Jörgen G mötesordförande. Lolita P mötessekreterare.  

 

2 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes 

 

3 Kiosken 

 

Jörgen ringer och frågar hur det har gått med kiosken i sommar och stämma av med nycklar, 

och kolla lokalen. 

 

4 Hemsidan 

 

Uppdatera hemsidan med telefonnummer som Jörgens telenr och mail, vi lägger ut styrelsens 

mötesagenda och välkomnar medlemmarnas frågor till våra möten. Vi lägger ut våra protokoll 

på vår hemsida. En slags förslags- och initiativsida för medlemmar. Medlemsavgift gäller för 

innevarande år. Tälten som är till uthyrning ska vara på Bergåsa, inte tas härifrån. Betalning  

sker i förskott, 100 kr/dygn. 

 

5 Årsplan för styrelsen 

 

Onsdagen den 23 november kl. 18.00, hemma hos Stefan 

Onsdagen den 15 februari kl 18.00, hemma hos Jörgen 

 

6 Grannsamverkan 

Stefan har inget att informera om i nuläget, Stefan tar kontakt med Länsförsäkringar angående 

grannsamverkan, om det är något nytt vi behöver informera föreningens medlemmar om. 
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7 Trafik 

Ylva och Anders kommer att sammanställa information om trafikmätningen som utfördes i 

juni 2011. Föreningen ska göra en förfrågan till Camilla Brunsberg om hon kan tänka sig att 

komma på vårt årsmöte för att prata om trafiksituationen i vår närmiljö. 

 

8 Fryshuset 

Dan Vest har meddelat att han inte vill fortsätta som materialförvaltare, styrelsen kommer att 

en dag/kväll att ta ner redskapen till fryshuset. Jörgen föreslå datum för att hämta redskap. 

9 Närmiljön 

Var och en  i styrelsen ligger på kommunen om saker som vi vill förbättra på Bergåsa,  vi vill 

slå ett slag för att övriga medlemmar i föreningen också kontaktar kommunen.. 

 

 

 

 

Jörgen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Jörgen Gustavsson    Lolita Persson 

Ordförande     Sekreterare 

  


