
 

 

 

Protokoll för Bergåsa- Västra Marks villaägareförening 
 

Datum: 2019-01-29 

 

Plats: Hans, Valkyriavägen 

 

Närvarande: Carin, Eva, Kristofer, Carina, Assar, Hans, Lisa och Christian. 

 

 

Styrelsemöte 
 
1. Mötets öppnas 

- 

 

2. Godkännande av dagordning 

- 

 

3. Val av mötesordförande:  

Carin  

 

4. Val av sekreterare:  

Kristofer 

 

5. Val av justerare:  

Christian 

 

6. Föregående protokoll 

Farthindren - informera Kommunen om att de är väldigt skarpa och det nedersta, mot 

Valhallavägen, kommer ge problem då det blir halt. -Christian ska kontakta Kommunen. 

Gång-/cykelvägen som förbinder Bergåsa med Campus Gräsvik behöver skottas. -

Kristofer har fixat. 

Verksamhetsberättelse ska skrivas -Kristofer ska göra, mall finns på hemsidan. 

 

7. Ekonomi 

 41429 kr i kassan. Årsredovisning klar, men ej ännu hos revisorn. 

Året (2018): + 8940 kr (in ca 22 tkr, ut ca 13 tkr).  

Medlemsavgifter börjar trilla in. 

Lisa klurar på hur vi kan få fler betalande medlemmar. 

 

8. Materiel 

Föreslagna inköp:  2 stycken bänkbord, vedklyv, betongvisp, projektor som man kan ha 

utomhus (Kristofer). 

Mtrl-ansvarig Christian inventerar mtrl - Har vi farliga, slitna, eller dåliga grejer? Behövs 

nya? 

 

9. Ordning och reda 

De gamla övergivna båtarna längs stränderna: Kommunen ska märka, inventera och 

rensa. 

 

10. Utskick 

Carina visade - alla nöjda. Brevlådeutskick påbörjas, ansvarsområden: 

Eva - blå, Christian och Assar - röd, Lisa - grön, Carina - Grå, Hasse - Gul. 

 



11. Valborg 

 Vad ska sägas på talet? -Reklam för Villaägareföreningen! 

 Polistillstånd: Alexander (Carin frågar). 

 Kör? Carina. 

 Talare? Carin hör med J & M. Gåva? - Eva fixar blomma. 

 Kiosk och försäljning? Christian kollar. 

 Tält (monter/utställning)? Christian kollar. Hasse & Carina bollar med bilder och 

text. Christian ber Kommunen sätta igång el och vatten. 

 Vatten: slang från villaföreningen? Eva kollar. Plan B: dränkbar pump. 

 Avspärrning/storleksbegränsning. Lisa håller koll. När klart: presenning på! 

 Tändning av brasan: Carin m.fl. 

 Tipspromenad - barn och vuxen: Assar. Eva köper in trisslotter + godis. 

 Vaktlista släckning: Assar. 

 Bord till tipsrunda: Carin. 

 Mikrofon, PA och el: Carin 

KLART 15 feb! 

 

12. Stadgar 

Hasse har tagit fram ny version – titta igenom, kommentera alt. godkänn! Maila tillbaka 

till Hasse senast 12 februari. Hasse sammanhållande. 

 

13. Övrigt 

Bryggprojektet: Kristofer skriver ihop om vad som händer. Christian kollar KMS och 

försöker få fram info angående deras bryggor. 

Loppis/växtbytardag lördagen den 25 maj i Lillan. Carin frågar Camilla Bonnier. 

Inlägg till hemsidan. 

Carin knåpar ihop agenda inför årsmötet. 

Hasse fixar möjlighet att få e-postnotifiering när nya inlägg görs på hemsidan. 

 


