
 

 

 

 

 
Dagordning för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 
Glöggmingelmöte 2018-12-04 hos Carina (Baldersv 17) 
 
Närvarande: Carin, Eva, Kristofer, Carina, Assar, Hans 
 
 
1. Mötets öppnas 
 
2. Godkännande av dagordning 
 
3. Val av mötesordförande: Carin Håkansson 
 
4. Val av sekreterare: Kristofer 
 
5. Val av justerare: Eva Nilsson 
 
6. Föregående protokoll – godkändes  
 
7. Medlemskap, fler aktiva medlemmar:  
Hur göra? Prova med reklam i form av inbjudande bilder och info om alla fördelar. Vem och 
hur? 
 
8. Stadgar: Föreningens stadgar är jättegamla... Kolla förslag på ändringar (mail) och kom 
med synpunkter eller ok. 
 
9. Adventsfirande: 16 dec kl 14.00, Frejalunden ("Lillan").  
Styrelsen: 1 h innan Tältbygge (Kristofer, Hans, Mats), kl 10.00, 
Carina: fällar och lykta, 
Carin: kollar upp kokplatta samt fixar eldkorg(ar), 
Eva: Marshallhållare och ved, 
Hasse: kollar kokplatta och förlängningssladd, 
Assar: handlar glögg + pepparkakor, russin + mandel, muggar, clementiner, julmust, 
servetter till 32 pers, även marshaller, 
Kristofer: Ljusslinga, marshallhållare, tältbygge. 
 
10. Vägbulorna: Christian kontaktar Johan Lind på Kommunen ang nedersta vägbulan (den 
närmast Valhallav), då vi befarar att den kommer ställa till det vid vinterväglag. 
I samband med kontakttagandet framför vi också önskemål om att få cykelvägen mellan 
Bergåsa/Idunavägen och Telenor/Campus Gräsvik skottad i händelse av snöfall. 
 
11. Medborgarförslag: Lillan skulle varit klart innan årets slut men inget har hänt - Carin 
sondar. 



 

 
 
Strandpromenaden mellan högskolan och studentviken vill vi ha belysning på (precis som 
regeringen godkände i samband med beslutet att bygga högskolan...) – Carin  
Parkeringen vid Tallvägen (vid C-planen?) är väldigt mörk - där skulle det också vara bra med 
belysning! – Carin  
Stranden: Vi ska uppmärksamma kommunens nya strandansvarige om bristen på soptunnor. 
Toa är också önskvärt! - Carina. 
 
12. Övriga frågor 
Alexanders avgång från sin post som vice ordförande skrivs in i verksamhetsberättelsen 
(Kristofer). Innehåll tas upp i nästa möte. 
 
Bryggan: Inom Kommunen finns en tendens att skjuta över ärendet till annan person/instans 
men ingen verkar våga fatta ett beslut. Det senaste vi fick från dem var att det redan finns en 
detaljplan över området med endast två bryggor. Dock stod det i dokumenten de bifogade 
att området med fördel nyttjas för rekreation och för detta skulle det finnas utrymme att 
bl.a. bygga bryggor för bad och båtar - godkänt av regeringen. Jag svarade kommunen med 
att påpeka detta och har därefter inte fått något svar (det brukar i o f s ta tid...). 
 
13. Mötet avslutas 
 
Nästa möte: tis 29 jan, kl 18.30 hos Hans (Frejav 2 / Valkyriav 9 


