
 

 

 

 

 
Dagordning för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 
Datum:  25 september 2018 
Plats:  Baldersvägen 5, Carin Håkansson  
 
1. Mötets öppnas 
2. Godkännande av dagordning -Ja 
3. Val av mötesordförande – Carin Håkansson  
4. Val av sekreterare – Jessica Enevold (Carin Håkansson skriver i efterhand)  
5. Val av justerare – Christian Österberg  
6. Föregående protokoll - Godkännes 
7. Höstfixardag – 30 september, utgår från Lillan. Flotten ska upp, röjning och klippning i 
våra parker, avslutas med korvgrillning  
8. Medlemskap, fler aktiva medlemmar – avvakta till nästa möte 
9. Båtklubb – ansvarig för bryggkommittén är med på telefon och sammanfattar kort 
nuläget. Frågan om båtklubb ska drivas utanför styrelsen, i en egen kommitté men kan 
använda villaföreningens informationskanaler, så som hemsida och Facebooksida. 
Villaföreningen ska lämna in ett medborgarförslag om att belysa gångvägen mellan västra 
mark och högskolan BTH.  
10. Hastighetsbegränsande åtgärder – fartgupp är uppsatta på Kronobergsgatan. Christian 
har vidare kontakt med trafikingenjör Johan Lind för att höra om fortsättningen. Vi ser gärna 
andra typer av fartbulor än de som sattes upp.  
11. Stadgar – avvaktar till nästa möte 
12. Ekonomi – det finns på mötet 45 945,55 kr på kontot och det är 197 betalande 
medlemmar av ca 290 möjliga. Assar kollar upp möjligheten till swishbetalning till 
villaföreningen, för bl.a. medlemsavgifter.  
13. Grannsamverkan – Ewa har vart ansvarig, men Alexander har tagit det på sig. Skjuts fram 
då inget intresse visats för frågan. Punkten tas bort från ordinarie dagordning tills vidare.   
14. Webbmaster – se punkt 16, anslagstavlorna   
15. Materialansvarig, nyinköp – förslag om att till våren köpa in ytterligare bänkbord till 
Lillan och till Idunaparken. Intresse för detta undersöks under höstfixardagen.  
16. Ordning och reda – Carina har varit i kontakt med kommunen och de hämtar ris och 
grenar efter höstfixardagen, de ska även rensa upp på båtkyrkogården mellan stränderna. 
Ulf Johansson, parktekniker, har tagit över ansvaret för kommunens 32 badplatser och har 
en klar målsättning att ta ett samlat grepp för att de skall göra en ordentlig översyn av dessa.  
När det gäller gungor och klätterställning/rutschkana så är det inte aktuellt inför säsongen 
2018. Dock har de inlett en total översyn/säkerhetsanalys som skall sjösättas 2019, med vilka 
insatser de skall göra på kommunens badplatser/lekplatser, och då är givetvis Studentviken 
med. När det gäller informationstavlan i studentviken kommer den att innehålla en 
välkomsttext till Studentviken. En liten karta, trivselregler, larmrutiner, koordinater, 
ordningsregler. Allt detta har bäring på En vattensäker kommun 2018. Han kommer att se 
över behovet av soptunnor, och även titta på avspärrningen. 
 



 

 
 
 
17. Anslagstavlorna – behöver användas mer, alla medlemmar har inte Facebook och 
tillgång till föreningens hemsida. Carin tar på sig ansvaret för att använda dem mer och ett 
uppdaterat anslag medmateriallistan ska upp bland annat. Riktlinjer för information som ska 
sättas upp är: stor lockande rubrik, hänvisning till hemsida och Facebooksida, Villaföreningen 
som avsändare. Carina har tillgång till A3-laminering.  
18. Båtkyrkogården – kommunen ska märka upp båtarna som ligger där, uppmana ägarna 
att flytta dem och efter det ev. själva ta bort de gamla, förstörda båtarna.  
19. Skänkta bänkbord – se punkt 15.  
20. Loppis 22 september – Trevlig dag där man träffade sina grannar. Vi planerar en ny 
loppis till våren, med bättre marknadsföring.  
21. Fototävling – Hasse har lämnat boken (1:a pris i fototävlingen) till Kerstin Jonsson. Hon 
blev väldigt glad och tackade. 
22. Övriga frågor – Adventfirande i Studentviken med glögg, pepparkakor och ev. kör, 16 dec 
klockan 14.00. Carina sätter upp anslag, Hasse annonserar på webb och FB.  
Ny vice ordförande behöver utses då Alexander valt att lämna styrelsen. Valberedningen, 
Mattias och Patrik, meddelas.  
23. Nästa möte – 4 december 18.30 hos Carina på Baldersvägen.  
24. Mötet avslutas 
 
 

 

Vid pennan Jessica Enevold (och Carin Håkansson) 

 

Justerare Christian Österberg  
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