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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 

Datum: 2014-12-03  Plats: Oscar Häggström, Vasagatan 25 

 

Närvarande: alla utom Mattias S 

 

1  Mötets öppnande 

 Alexander V välkomnade och öppnade mötet 

 

2  Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

3 & 4  Val av mötesordförande, - sekreterare 

 Alexander V mötesordförande, Oscar H mötessekreterare.  

 

5  Val av justerare 

 Martin L valdes till att justera protokollet 

  

6  Föregående protokoll 

 Gicks igenom och godkändes 

 

7  Ekonomi 

 31 997,27 

 Vi saknar en tälthyra. Om person som ej betalt försöker hyra igen blir det nobben 

innan tidigare skuld är reglerad. 

 

8  Materialansvarig 

 Det är lågsäsong för tillfället. Endast en stege som är utlånad för närvarande. 

 Ev nya Inköp – byggnadsställning. Ansvarsfrågan och kontroll av säkerheten är ett 

problem som ska kollas upp. Eva kollar med jurist. Alexander V kollar priser. Frågan  

vilar till våren.  

 Dränkbar pump för både utlåning och som släckhjälp vid valborg. Alexander B kollar 

priser och dylikt och återkommer nästa möte. 

  

9  Ordning och reda 

 -Martin L håller fortafarande i frågan gällande en eventuell badflotte och 

ansvarsfrågan. 

 

10  Grannsamverkan 

 Numera är det socialens fältgrupp som är sammankallande då det gäller 

trygghetsvandringar. Vi avvaktar en eventuell vandring i området tills februari/mars 

och innan ska förfrågan via hemsida om behov, inventering av problemområden, vilka 

som ska delta osv.  

 Alexander V och Eva sätter ihop text till facebook och dylikt. Sammanställning av 

resultatet på förfrågan ska ske under januari och då kan vi även se om intresse finns 

för vandringar i området. 
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11  Utskick 

 Inget utskick i höst. Nytt sker i mitten av mars.  

 Nästa möte i februari blir bl a arbetsmöte för utskick. 

 

12  Övrigt 

 Ingen respons ännu på medborgarförslagen 

 Vi ska vara tydligare att redovisa vem som ansvarar för beslutade frågor samt följa 

upp dessa. Flotten – Martin L, Oljefat – Eva, Skyltar och Anslagstavla– Oscar, 

Information på anslagstavlan - Alexander V. 

 Ett protokoll från årsmötet 2014 efterfrågas – Alla. 

 Nytt fotbollsmål i lillan – försök reparera – Martin L 

 Skyltning på badplatsen – Mattias S håller fortfarande i frågan. 

 Alexander V hade spånat på lite nya ideer för hemsidan. Bla ett foto galleri där man 

kan vinna ett pris för bästa Bergåsabild, tipssida för hantverkare och dylikt, 

snabbmail/kommentarsfält på hemsidan, rabatter osv… Alla skickar tips till Hans S 

som kollar möjligheten för hemsidan. 

 

13  Nästa möte 

 Onsdag 11/2 hos Alexander V 19.15 

 

14 Mötets avslutas 

 Ordförande avslutade och önskade gruppen en riktigt god jul! 

 

 

 

Alexander Vujovic   Oscar Häggström 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Martin Löndahl 

Justerare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


