
 Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
Datum: 2015-12-01 Plats: Patrik Ivarsson 

Närvarande: Mattias S, Patrik I, Carin H, Carina, Eva, Alexander, Hans. 
1 Mötets öppnande 

• Mattias S hälsade alla välkomna. 

2 Godkännande av dagordning 
• Dagordningen godkändes. 

3 & 4 Val av mötesordförande, - sekreterare 
• Mattias S mötesordförande, Carin H, mötessekreterare. 

5 Val av justerare 
• Carina valdes till att justera protokollet. 

6 Föregående protokoll 
• Gicks igenom och godkändes. 

7 Ekonomi 
• Drygt 29’ kr i kassan. 
• 201 medlemmar nu jmf med 197 medlemmar i juli. 
• Det mesta är betalt, Loopoa, domän m.m. 
• Hemsidan är uppdaterad med förtydligande regler gällande tälthyra och betalning på nästa 

utskick. 

8 Materialansvarig, skador på mtrl, m.m. 
• Funkar bra för Carin. Känner att vi är många som hjälps åt. 
• Carin undersöker om man kan laga hjulet på cementblandaren. 
• Carin skriver förslag på uppdaterat lånekontrakt med ett förtydligande av eget ansvar, om 

något går sönder så lagas detta/köps reservdelar i samråd med styrelsen.  
• Carin undersöker om man kan göra något åt mögellukten i förrådet och tar in offert på ev 

åtgärd. 
• Anslagstavlan nere i Studentviken är trasig. Alexander undersöker om den ska tas helt bort 

och placeras på annat ställe. Förslag är på gräsplätten Erik Dahlbergsgatan – Studentgatan

9 Trafiksituationen
• Carin skriver ihop ett medborgarförslag ang. den höga hastigheten på bl.a. Kronobergsgatan 

och Baldersvägen. Förslag på åtgärd är påminnelse om 30, markeringar i gatan och ev. 
blomlådor/fartgupp. 

• Styrelsen ska ta del av Martin Byggeths medborgarförslag ang. tillfixning av den nya 
övergången, för att sen ta ett snabbt beslut om vi ställer oss bakom det. Carina mailar ut 
medborgarförslaget och Hans kollar om ok att lägga ut hela förslaget på hemsidan. 

• Carina hör också med Martin B om han kan tänka sig att lägga till förslaget att cykelanpassa 
den gröna bron vid Galgamarken, så att skolbarnen kan använda den övergången istället. 

 

10 Ordning och reda
• Inget för Martin att ta upp  



11 Elavtal 
• Affärsverken vill upphandla el för 2020, för att säkra upp ett lågt elpris (på den fasta delen) 

och styrelsen ställer sig bakom det. Vi har gemensam elportfölj med Hästö och 
Spandelstorp.  

12 Webmaster 
• Hans försöker uppdatera hemsidan minst en gång/mån och tar gärna emot tips och inlägg. 

FB-inläggen uppskattas och når en hel del. 

13 Grannsamverkan 
• Det är en ny organisation inom polisen, kan bli mer aktivitet inom grannsamverkan nu. 

Grannsamverkan på Bergåsa lever i det lilla. Information från polisen skjuts upp till våren,
ev. till hösten -16. 

• Mattias skriver ihop en God Jul-hälsning från styrelsen och tar med några konkreta tips på 
inbrottsförebyggande åtgärder i den.  

14 Valborg 
• Oskar har ev. förslag på talare
• Eva kollar med Thomas Mattisson om han kan/vill tala på Valborg. 
• Fototävlingen uppskattades och lever vidare. Enda kriteriet är ”lokal förankring” och 

vinnarbilden ramas in i år. Ska också sättas upp på infotavlorna på Bergåsa. 
 • Hans lägger ut på hemsida och FB om att tävlingen kommer ske även denna Valborg.  

15 Övrigt 
• Alexander har köpt en lamineringsmaskin och papper för att enklare kunna sköta fotona vid 

Valborg. Vill man låna så hör man av sig till honom. 

16 Nästa möte 
• Inför årsutskicket. Tisdag 16 februari 19.15 hemma hos Hans på Valkyriavägen 

9/Frejavägen 2.  

17 Mötet avslutas 
• Ordförande tackade för deltagandet. 

Mattias Svensson Carin Håkansson
Ordförande Sekreterare 

Carina Lindquist
Justerare


