
Vi i styrelsen för Bergåsa - Västra Marks villaägareförening 
vill med detta utskick önska alla nya och gamla medlemmar ett 
riktigt trevligt 2017 och informera om vad som är på gång i om-
rådet. I samband med detta vill vi också passa på att påminna 
om årsavgiften på 100 kr för medlemskap. Glöm inte att med-
lemskap är ett måste för att få boka/hyra tält eller låna redskap 
av föreningen.

Valborgsfi rande i Studentviken
Valborgsmässoafton fi ras traditionsenligt i Studentviken med 
start från 19.30. I år kommer självklart fi randet även att ske 
med kör, hemlig vårtalare och tipsrunda. I samband med detta 
kommer även prisutdelning i fototävlingen att ske. Se vidare 
under rubriken ”Fototävling”. Bålet tänds sedan c:a kl. 20.00.

Brännbart trädgårdsavfall som grenar och ris kan lämnas på bål-
platsen med start lördagen den 15 april kl. 08.00. Bålets storlek 
bestäms numera inte av oss - det är villkorat i polisens/rädd-
ningstjänstens tillstånd, Därför stoppar vi när bålet har uppnått 
tillåten storlek. Tippning får endast ske med hjälp av skottkärra. 
Lägg inte stockar, sten, jord eller möbler på brasan!

Strandstädning och årsmöte 1 maj
Som brukligt träffas vi nere i Studentviken kl 10.00 för att städa 
vår strand och lägga i badfl otten. Ta med skottkärra och de red-
skap som du tror kan behövas och en fi kakorg. I år kommer 
fl otten att sjösättas och ny sand fördelas på stranden. Alla är 
hjärtligt välkomna att delta. Klockan 12.00 övergår städningen 
till det stadgeenliga årsmötet. I samband med detta kommer 
grillad korv med tillbehör att serveras.

Fototävling
Årets fototävling har startat där fotografi er från området kan 
skickas in till fototavling@bergasa.se. Sista dag för att lämna 
in bidrag är 9 april 2017. En prisutdelning för bästa foto kom-
mer att hållas i samband med Valborgsfi randet i Studentviken. 
Inget krav på proffskvalitet fi nns, utan en bild tagen med mobi-
len har lika stor chans som alla andra att vinna! 

Bilden på framsidan togs av 2016-års vinnare - Clara Angelin

Arbetsdag
Förutom vårens arbetsdag kommer vi även att ordna en arbets-
dag söndagen den 1 oktober med fl ottupptagning, röjning och 
städning i vårt område. Välkomna till stranden kl 10.00.

Medlemserbjudanden
I områdena Spandelstorp, Hästö, Bergåsa och Västra Mark är 
det idag runt 800 hushåll som är anslutna till Affärsverkens för-
eningsportfölj för elleveranser.Har du frågor om föreningsport-
följen? Välkommen att kontakta Affärsverkens kundservice på 
telefon 0455-783 75.

Upplysning
Som boende följer man troligen hastighetsbegränsningarna i 
sina områden. Vi vill informera att på t ex Bergåsa gäller 30 
km/h. Det bor många barn i området så tala gärna om för era 
bekanta att också köra försiktigt! Hastighetskontroller kommer 
att genomföras under året!

Hemsida och facebook
Föreningen har en hemsida - www.bergasa.se - där informa-
tion, protokoll och bilder mm presenteras. Information fi nns 
också på vår facebooksida www.facebook.com/bergasa.se

Kom gärna med förslag på inköp, aktiviteter eller bara trevliga 
inlägg! Just nu publiceras bl a spännande historiska bilder från 
våra områden.

Skicka förslag och bilder till: webmaster@bergasa.se
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Vi i styrelsen!

Kontakta oss gärna!

Ordförande Mattias Svensson 070-970 19 90
Vice ordförande Alexander Vujovic 073-986 55 05 
Sekreterare Oscar Häggström 070-377 58 06
Kassör Patrik Ivarsson 076-649 22 02
Materialansvarig Carin Håkansson 070-861 15 17
Grannsamverkan Eva Nilsson 0455-204 84
Ordning och reda Carina Lindquist 070-965 43 78
Webmaster Hans Södergren 0455-31 12 64 
Suppleant Christian Österberg 070-986 50 21

Glöm inte bort att all information fi nns på vår hemsida och 
på Facebook!

www.bergasa.se

eller

www.facebook.com/bergasa.se
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Varför en villaförening?
Som styrelsemedlem bidrar du till föreningens över-
levnad. Du ges möjlighet att bättre bekanta dig med 
de boende i området och att driva frågor som är ange-
lägna för oss alla. Det krävs ingen föreningsvana för 
att göra nytta här – endast en vilja att hålla igång vår 
villaförening. En frekvent omsättning av styrelsen är 
lika viktig som alla våra medlemmar för att föreningen 
ska överleva och utvecklas. Just nu saknar vi t.ex kas-
sör. Vid årsmötet fi nns möjlighet för nya representan-
ter att träda fram. Välkommen även att kontakta oss 
tidigare om du är intresserad av att medverka i styrel-
sen – vi har faktiskt riktigt roligt också!

Verksamheten sker på ideell basis och fi nansieras med 
medlemsavgifter. 

Några saker som du som medlem bidragit till genom 
din medlemsavgift är information om vad som händer 
i vårt närområde genom informationsblad och hem-
sida, valborgsfi randet vid studentviken, inköp och 
möjlighet att låna verktyg och tält samt små projekt 
i området som sand till badstranden eller röjning och 
upprustning i områdets ”parker”. Under 2016 inköp-
tes bl a nya tält och högtryckstvätt.

Årsavgiften är 100 kr och kan fortfarande betalas in 
via BankGiro 5190-3060. Observera att vi har nytt 
BankGironummer!!! För er som använder Internet-
bank; ange namn, adress och telefonnummer. 

Håll utkik efter information på våra anslagstavlor på 
Bergåsa som vi har för avsikt att uppdatera kontinuer-
ligt under året! 

Väl mött var och en till ett nytt föreningsår!

K
olla gärna in oss på facebook

Carin Håkansson

Christian Österberg

Ny!

Carina Lindquist
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