
 

Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening   

Datum: 2017-11-30 

Plats: Assar Lindén, Rostavägen 3 

Närvarande: Carin Håkansson, Carina Lindquist, Hans Södergren, Christian Österberg, Assar 

Lindén, Alexander Vujovic. 

Frånvarande: Oscar Häggström, Eva Nilsson, Jessica Enevold. 

1 Mötets öppnande 

 Carin Håkansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

3 Val av mötesordförande 

 Carin Håkansson valdes som mötesordförande. 

4 Val av mötessekreterare 

 Alexander Vujovic valdes som mötessekreterare. 

5 Val av justerare 

 Christian Österberg valdes till att justera mötesprotokollet. 

6 Föregående mötesprotokoll, årsmötet 

 Föregående mötesprotokoll (2017-09-05) gicks igenom och godkändes. 

7 Ekonomi 

 God ekonomi råder i föreningen. Dagens datum finns det 33 792 kr i kassan. Nu är all 

formalia avklarad och Assar Lindén som är föreningens nya kassör har nu tillgång till 

kontot. Styrelsen tog beslut om att Carin Håkansson i egenskap av ordförande och 

Assar Lindén i egenskap av kassör blir föreningens firmatecknare. Då det oftast är 

ordförande och kassören i en förening som är firmatecknare föreslår styrelsen att detta 

ska framgå i föreningens stadgar. Vidare bör en språklig modernisering av texten 

genomföras. Dessa förslag om ändring av stadgarna kommer att tas upp vid årsmötet 

2018.  

8 Grannsamverkan 

 Ansvarig för grannsamverkan, Eva Nilsson, var inte närvarande på mötet. Inget att 

notera under denna punkt. Inom kort kommer information att läggas upp på 

föreningens hemsida om grannsamverkan vilket förhoppningsvis ska öka intresset och 

förståelse för konceptet samt väcka viljan att starta upp nya grannsamverkan inom 

villaföreningens geografiska område. 



9 Webmaster 

 Hans Södergren försöker hålla hemsidan uppdaterad. Efterfrågar tips och inlägg från 

övriga medlemmar till hemsidan och facebook. Vi har idag 165 följare på facebook. 

10 Materialansvarig 

 Utlåning av föreningens material fungerar bra. Förlag på nya produkter att införskaffa 

ska presenteras på nästa möte. En ny grill har köpts in och finns nu tillgänglig för 

utlåning.  Beslut tog om att inte köpa in någon röjsåg. Detta för att underhåll och 

skötsel av röjsåg för lång livslängd är krävande och blir därmed en alldeles för 

betungande uppgift för materialansvarig. Ska förtydligas att det enbart är betalat 

medlemskap i föreningen som berättigar till lån av föreningens redskap. Christian 

Österberg kommer efter nyår att bli föreningens nya materialansvarig. 

Carin Håkansson har undersökt juridiken och ansvarsbiten vid utlånande av ”farliga” 

maskiner. Det föreligger inga problem för föreningen att låna ut redskap då låntagaren 

är personligt ansvarig att använda redskapet ett säkert och ändamålsenligt sätt. Detta 

ska framgå med text på lånehandlingen. 

11 Ordning och reda 

 Carina Lindqvist har kontaktat kommunen för att se om det finns några planer för 

Studentviken. Det gäller bl.a. lekplats, vassröjning, skylt om ”beachcode”, parkering 

och bilar på gräsmattan. Några svar på dessa frågeställningar har ännu inte inkommit. 

En ny frågeställning beträffande båtarna som ligger upplagda vid studentviken 

kommer att skickas in till kommunen. Flera av båtarna verkar övergivna och i dåligt 

skick och bör lämpligen rensas bort från området. Segelbåten som en längre tid har 

legat övergiven vid en av kommunens bryggor och fått omfattande skador i skrovet 

har rapporterats in till kommunen. 

12 Övriga frågor 

 Det var dålig uppslutning på höstens arbetsdag som gick av stapeln den 2 oktober i år. 

Detta trots att information om arbetsdagen fanns på hemsidan, facebook samt 

anslagstavlorna i god tid. En av arbetsuppgifterna under arbetsdagen är uppdragning 

av badflotten. Då denna är mycket tung krävs det 10-12 personer för att utföra detta 

moment. Om inte uppslutningen blir bättre i framtiden föreligger stor risk att 

badflotten inte kommer att sjösättas framöver. Detta skulle vara olyckligt då badflottet 

är ett uppskattat och mycket nyttjat redskap på badstranden under badsäsongen. 

Sjösättning av flotten nästa år sker den 1 maj i samband med arbetsdagen samt 

årsmötet. Uppdragningen är inplanerat till den 30 september. Också detta i samband 

med höstens arbetsdag. 

 

 Hög tid att redan nu försöka hitta en talare till nästa års traditionella 

valborgsmässofirande. Eva Nilsson och Hans Södergren kollar upp några namn som 

visat intresse för att ställa upp. 

 

13 Nästa möte 

 Tisdagen den 13 februari kl 18:30 hos Christian Österberg på Studentgatan 2. 

 



14 Mötet avslutas 

 Mötet avslutat och ordförande tackade för deltagandet. Och ett extra stort tack till 

Assar Lindén för ett fantastiskt värdskap. 

 

Carin Håkansson    Alexander Vujovic 

Ordförande     Sekreterare 

 

Christian Österberg 

Justerare 


