
Styrelsemöte, Bergåsa & Västra marks villaförening. 
Plats: Valhallavägen 10, Patrik Ivarsson  
Tid: 2013-09-16, kl 18:00 
Närvarande: Patrik I, Eva N, Martin L, Mattias S, Oscar H, Hans S, Alexander V 
 
   
Dagordning 
 

1. Mötet öppnas 
 Presentation av nya och gamla styrelsemedlemmar 

 
2. Val av mötesordförande 

 Mattias Svensson 
 

3. Val av mötessekreterare 
 Oscar Häggström 

 
4. Godkännande av dagordning 

 Godkännes 
 

5. Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll genomgånget 

 
6. Ekonomi 

 Just nu 96 betalande medlemmar 
 Tot 18130 kr i kassan (2200 kr hat kommit in i tälthyra) 
 Fasta kostnader som kommer: Hyra fryshus och elkostnad 

 
7. Elavtal 

 Ansvarig för Elavtalsbiten, info mm – Martin Lönndahl 
 Möte med affärsverken 25/9 – Mattias Svensson tänker delta 
 Info om elavtal uppdateras på hemsida vid förändringar mm 

 
8. Grannsamverkan 

 Eva N har fått posten som ansvarig för grannsamverkan. Håller koll på hur det 
utvecklas. Det ligger dock på polisens lott att samverkan kommer igång. 

 Erhållit mail från polisen om ev informationsträff. Förhoppningsvis v 39 
 Larm är bra!!! 

 
9. Utskick 

 ”Finutskick” kommer i vår io samband med valborg/årsmöte mm 
 Infoblad ska ut i höst – snarast med påminnelse om medlemsavgift och vad 

föreningen erbjuder mm. Infobladet kommer också att innehålla en inbjudan om 
”röjardag” i Lillan och Iduna. 

 Oscar H fixar layout och 350 utskick snarast. 
 Nya postrundor utdelade till de nya medlemmarna 

 
10. Övriga frågor 

 Hemsida: Gärna lite inlägg från styrelse och dylikt för att ge sidan lite ”liv”.  



 Röjning/arbetsdag – Röja i Lillan. Martin L kollar med kommunen om det är ok 
med att röja. Mattias frågar sedan Camilla Bonnier som har kunskap om trädgård 
om hon vill bistå med sin kunskap. Förslag på datum 3 nov. 

 Nya mål i Lillan. Bör vara flyttbara för att inte hindra ev pulkåkning. 
 Önskemål har uppkommit om att röja stigar ner till studentviken och vid 

båtbryggor. Detta skjuts till ex städdag vid valborg.  
 Träbro vid cykelväg vid vattnet bör fixas. Stenar, sprickor och räcke – ev 

belysning vore önskvärt. Martin L kollar med kommunen. 
 ÅVC vid fotbollsplanen. Finns möjlighet att göra snyggare?  Eva N kollar. 

 
 
 

11. Möte avslutas – nytt datum  
 

 Nästa möte v 50 
 
 
 

 
Oscar Häggström   Mattias Svensson 
Sekreterare   Ordförande/justerare 

 
 

 
 

 


